
 - م

 مارح ملَبلاب ٍيرسلا ماعلا جرا

 ا ؛ برع
2 7 

 لهتتملاو

 ع عذر

 ل2
2 

0 

 اة يحج
 ل

 اتبتمب
2 



 ةيملاعلا ةبتكملا

 اح رعمج
 ل د ماس | سادس
 لتتلااو ماعلا تيب لكيلا تس

 1 يمطر
 مارحلاٌملبلاب ف يرسل مثدلا مراح

 يا ولالا



 ها | (21 2 ةاَعلا

2 





 يذلا ناسحإلاو لضفلا يذ ؛ناطلسلا يوقلا «نانملا ديمحلا هلل دمحلا
 هدحو هّللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو هعم ءيش الو ناك

 انيبنو انديس نأ دهشأو ءناميإلا رونب هبلق رونف هبر فرع دبع ةداهش هل كيرش ال
 هّللا ىلص «نايدألا ريخب ثرعبملا هليلخو ةييبجح و هلوسرو هدبع دمحم انالومو

 نمو نيعباتلاو ءادتفالا ةمئأو ءادتهالا موجن هباحصأو هلآ ىلعو هيلع ملسو ىلاعت

 : ىلاعت هلوقب نيلماعلاو ءنآرقلا صنب هللا نم مهسوفن نيعئابلا اح فيعح

 .[7 :ةدئاملا] © ْنوَدْمْلاَو رئإْلا ٌلَعاووَمت اَلَو وقَللاَو يلا َلَعاوَواَمَتَو »

 كتالامكل ًاسيدقتو ؛ناكملاو زّبحلا نع كتاذل ًاهيزنت مهللا كناحبس
 ال كناحبس ؛ىرُث كنأب نمؤنو ريبخلا فيطللا تنأو راصبألاب كاردإلا نع ةيلعلا

 ال ءيش لك عمو ءيش كبجحي ال رهاظ كنأو ٍليثمتو ةهج وأ ديدحتو فيكب

 كؤامسأ تسدقتو كئافص تهرزنت ءةرواجم و أ ةلكاشم وأ ةجزامم وأ 0

 «ةرهابلا كتايآب لوقعلا تبجح «كناحبس ترهظل ء ءيش لكل رهظت نأ تئش تكش اول

 كتمكح بئارغو بيجعلا كتردق فيرصت زجعأ «ةرهاظلا كتانونكمب راصبألاو
 يف جمدنا ام رسو تانئاكلا صاوخ نم يفخ ام قئاقح كردت نأ نع لوقعلا
 ًارئاح لايخلا دجسو ءًاريسحو ًائساخ لقعلا بلقنا ىتح تادوجوملا بتارم

 . ميكحلا ةمكح بيجعل ًاماظعإو عناصلا عنص بئارغل ًارابكإ ءًاريقحو

 تاومسلا يف ام اهل نيبي بولقلا ىلع قرشي نيقي رون مهللا كلأسأف
 تعفرو ةيحلا تانئاكلا تقلخ فيك دهشت كلضف نم فشك نيعو ضرألاو

 هتمقأ ام دوهشب بولقلا نئمطت ىتح ضرألا تطسيو لابجلا تبصنو تاومسلا
 ماق تانئاكلل ٌعدبم دحأ ٌدحاو كنأ ىلع ةعطاس نيهاربو ًةحضاو ًاججح
 ةأشنلا نوكت كلذكو مدعلا نم ًءاشنإو او .«ش ال نم اداجبإ ءيش لك كتيموتقي

 .[8؟ :سي] 2 كركي نك أ لمي أَ دار اذ دره [َمّنِإ ه ىرخألا

 لماع ينرهقي ال ىتح اهب لضفتت يتلا كتانيبو اهرهظت يتلا كتايآل ميلستلاو
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 الو بيرلاو كوكشلا يعاود ىلع ياوه ٌةوفو يلقع ُنازيمو يسفن ظحو يعبط
 وأ ًادرفنم يسفن ريبدتو يتاذل عفانلاو راضلا كاردإ نع رصاقلا يلقع ينبجحي

 لمجتلاو اهرارسأب عافتنالاو تايآلا كلت راونأ ةدهاشم نع عمتجملا ريبدت

 نع يئرتست ىلا“ ''اهسقلو اهتنوعرو يسفن لئاذر نم مهللا كب ذوعأو اهيناعمب
 يتلا كننمب قيدصتلاب ينيقي لمكي ىتح كتالزنت راونأو كتوكلم دهاشم راصبإ

 ًاقيدصت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص م”

 بيجم اي هيدهب ءادتقالا نْسُحو همالك َهَقِفو هلاوحأ َرارسأو همولع َراونأ هب ىنئروت
 نيمأ . ءاعدلا

 بجوي ام ةعاطلا نسحو «صالخإلا ةدابعلا فرش نأ ملعاف :دعب امأ
 ىلاعتو هناحبس هللا يدي نيب للذتلا هبابسأ حجنأو هباوبأ حجرأ نم ّنأو « صالخلا

 ةالصلاو «رافغتسالاو ةاجانملا ديزمو ءراكذألاو تاوعدلا ريثكب ؛هبابب عوضخلاو
 جيتس يدع مدخلا نك «ثيثحلا ثحلا نم كلذ يف امل ءراتخملا يبنلا ىلع

 َبِحَتْسَأ ٍنوُعْدأ » هباطخ لزنُمو «هباتك مكحم يف ىلاعت هلوق كلذ نمف .«ثيدحلا

 روصضتتتلا لاك «عرضتلاو ملذلا ةراحباةاتد نم ىلح هتان[ :رفاغ] « يل

 ىفترعرسم اوناك ْمُهَنِإ © : محلا ةيتك مكس ىف ىلاجت كرك .عوشخلاو

 يف ءاج دقو 94١[. :ءايبنألا] 4 تيِوِشَْخ ان اراكحَو ايهرو ابحر انتوغديو ترسل

 :لئاق نم ّرع لاقو [77 :ءاسنلا] 4 هِوِلَضَق نم هنآ اُلَعْسَو 9 :ىلاعت هلرق مكحم
 ١85[ :ةرقبلا] # . . ياعم ذأ هوَ بي بير يام نع ىواَسبي كللأس اًدإَ 2

 لج لاقو [986 :فارعألا] 4 َةَيَفُحَو اَّيَصَت ْمكَّيَر اوُعْدأ »8 :العو لج لاقو .ةيآلا
 .ةيآلا ١٠١[ :ءارسإلا] « نمل اوُعدأ وأ هنآ اوُعَدأ لق » : هنأش

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نعو
 . «يناعد اذإ هعم انأو يب يدبع نظ دنع انأ :لوقي هللا نإ : ملسو هلآو

 [ملسمو يراخبلا هاور]

 ىلص هللا لوسر تعم: :لاق هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ نعو
 ينتوجرو ينتوعد ام كنإ مدآ نب اي :ّلجو رع هللا لاق » :لوقي ملسو هلآو هيلع هّللا

 ."يلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل ترفغ

 [نسح ثيدح لاقو يذمرتلا اور]

 بسني الثلو هظفل حبقل تثبخ هرك امنإو (تثبخ اهانعمو ) «تثغ اذإ تقمتو هسفن تسقل )000(
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 يف اوزجعت الا :ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنعو
 .«دحأ ءاعدلا عم كلهي نل هنإف ءاعدلا

 !داسإلا عيت لاقو مكاحلاو نابح نبا هاور]

 يل ا ل ا

 نإف مكراهنو مكليل يف هللا نوعدت : مكقازرأ مكل ٌردُيو مكودع نم مكعب
 . 2« نمؤملا حالس ءاعدلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نعو
 .«ضرألاو تاومسلا رونو نيدلا دامعو نمؤملا حالس ءاعدلا7 :ملسو هلآو

 [دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلا هاورز

 مركأ ءيش سيل :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنعو
 . 4 ءاعدلا نم هللا ىلع

 نابح نباو هجام نباو ,بيرغ :لاقو يذمرتلا هاور]
 . [داتسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو

 نأ هريس نم » :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لويس: نأ :هنعو

 . ؟ ءاخرلا يف ءاعدلا نم رثكيلف دئادشلا دنع هل هللا بيجتسي

 ل ل ل ا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع ىلاعت هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو

 هاوي وعدا مُكَحْبَر َلاَيَو » أرق مث ةدابعلا وره ءاعدلا :لاق ملسو هلآو

 .[1 : رفاغ] 4 تيرخيل مهب َنولْخَدَيَس قَداَبي ْنَع َنورركَتَس تيل
 . [نايح ع نباو هجام نباو يئاسنلاو هححصو يذمرثلاو دواد وبأ ءاور]

 ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نع هدانسإب يذمرتلا جرخو

 ا :لاق ملسو هلآو هيلع هّللا

 0000 0 لاق هنع قلاع هللا ئّضر نابوتا نع
 قزرلا مرحيل لجرلا نإو ربلا الإ رمعلا يف ديزي الو ءاعدلا الإ ردقلا دري ال0 :ملسو

 . ةةيتذي بئذلاب
 [داتسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو نايح نبا هاور]

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نعو
 ءالبلا نإو لزني مل اممو لزت امم عفني ءاعدلاو ردق نم رذح ينغيال» ملسو هلآو
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 .ناعفادتي يأ :ناجلتعي هلوق «ةمايقلا موي ىلإ ناجلتعيف ءاعدلا هاقليف لزنيل

 . [دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو رازبلا ءاور]

 ىلص هّللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نعو

 ةدابعلا لضفأو لأسُي نأ بحي نإف هلضف نم هّللا اولس» ملسو هلآو هيلع هللا
 . ؟ جرفلا راظتنا

 سيل دامحو ثيدحلا اذه دقاو نب دامح ءاور اذكه لاقو يذمرتلا هاور

 نع ريبج نب ميكح نع ليئارسإ نع ثيدحلا اذه ميعن وبأ ىورو «ظفاحلاب
 . حصأ نوكي نأ هبشأ وهو ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع لجر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نعو
 هللا لِتُس امو ةمحرلا باوبأ هل ْتَحِتُف ءاعدلا باب مكنم هل حِبُم نم » :لاق ملسو هلآو

 نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو( ةيفاعلا لأسي نأ نم هيلإ بحأ ىنعي ائيش

 . « ءاعدلاب هللا دابع مكيلعف لزني مل اممو لزن امم عفني ءاعدلا

 . [دانسإلا حيحص لاقو مكاحلاو بيرغ ثيدح لاقو يذمرتلا هاور]

 ىلص هللا لوسر نأ :هنع ىلاعت هلل ىضر تماصلا نب ةدابع نعو
 الإ ةوعدب هّللا وعدي ملسم ضرألا هجو ىلع ام :لاق ملسو هلآو هيلع هللا
 ةعيطق وأ مئإب عدب مل ام اهلثم ءوسلا نم هنع فرص وأ اهايإ ىلاعت هللا هانآ

 ينعي :يحارجلا لاق" رثكأآ هللا :لاق رثكن نذإف :موقلا نم لجر لاقف . . محر
 . ةباجإ رثكأ هللا

 . [دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور]

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو
 ةقاف هب تلزن نمو هتقاف دست مل سانلاب اهلزنأف ةقاف هب تلزن نم" ملسو هلآو هيلع هللا
 . «لجآ وأ لجاع قزرب هل هللا كشويف هّللاب اهلزنأف

 : عل مستمع , كلام نعو
 يأ :تلق نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع تقراف مالك رخآ
 . «ِهَّللا ركذ نم بطر كناسلو تومت نأ 9 :لاق ؟هّللا ىلإ بحأ لامعألا

 هنأ الإ رازبلاو .هل ظفللاو يناربطلاو ايندلا يبأ نيا هاور]

 ين نابح نباو هللا ىلإ اهبرقأو لامعألا لضفأب ينربخأ :لاق

 .[هحيحص
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 ءمكتاجرد يف اهعفرأو مككيلم دنع اهاكزأو مكلامعأ ريخب مكئبنأ الأ ١ ملسو هلآو

 :مهتانعأ اوبرضتف مكودع اوقلت نأ نم مكل ريخو .ءقرولاو بهذلا قاقنإ نم ريخو
 نم ىجنأ ءيش ام :لبج نب ذاعم لاق .هللا ركذ :لاق ىلب :اولاق ؟مكقانعأ اوبرضيو
 . ( هللا ركذ نم هللا باذع

 نباو .يذمرتلاو ايندلا يبأ نباو «نسح دانسإب دمحأ هاور]

 اورو «دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو يقهيبلاو مكاحلاو هجام

 السل لإ يراسل هل تع اجلا محل

 هيلع هللا ىلص يبنلا لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر قراخملا ىبأ نعو

 اذهأ ؟اذه نم تلق . شرعلا رون يف بيغم لجرب يب يرسأ ةليل تررم» ملسو هلآو
 ايندلا يف ناك لجر اذه :ليق ؟وه نم :تلق .ال :ليق ؟يبن :تلق ال : ليق ؟كلم

 .© هيدلاول بِستْسي ملو .دجاسملاب قلعم هبلقو هللا ركذ نم بطر هناسل
 .[ًالسرم اذكه ايتدلا يبأ نبا ءاور]

 عماجلا لصألاو تابرقلاو لئاسولا مظعأو تاريخلا باب وه ركذلاق
 ىلإ يمظعلا ةليسولاو هللا قيرط يف ةدمعلا وهف تاياهنلاو تايادبلا لهأل

 ركذ بولقلا لاقصو لاقص ءيش لكلا درو امك بولقلا لاقص وهو هللا

 , هللا

 تقو لك يف هب رومأم دبعلا لب نيعم تقوب تقوم ريغ ركذلا نأ ملعاو
 اريك اكو هلأ اوركَذأ اوما نَا اأكي 8 :ىلاعت هَّللا لاق هبلقب وأ هنالب ناك ءاوس

 اريك هَل نيكو » :لاقو .[17 4١. :بازحألا] 4 الصواب حسو

 ام هللا ىلإ لصاولاف ["6 :بازحألا] 4اًميِظَع ارجو هرم مل هَ دع نصل
 اهبحاص بقوع اهيف ركذلا ماظن لتخا ةدابع لكو هللا ركذ قيرط نم الإ لصو

 قفو نمف ةيالولا روشنم 0 : ىلاعت هللا 00 قاندلا يلع قدس لاقو

 قيقحتو ةلصولا رانمو ةيالولا ناونع ركذلا 00 هللا يضر يريشقلا

 . ةياهنلا ءافص ةلالدو ةيادبلا ةحص ةمالعو ةدارإلا

 مل ولو رصحت نأ نم رثكأ ركذلا لئاضفو :مكحلا حا رش يف دابع نبأ لاقو

 . يفكل [ 7 !ةرقبلا] 4 كين ق6 9 ىلاعت هلوق الإ هيف درب

 عاونأو تادابعلا نم هريغ يف سيل ام هيف دجت ركذلا ايازم تلمأت نإو اذه



 ٌةَعْدَقِمْلل يحس سس للا

 موصلا فالخب هب رومأم دبعلاو الإ تاقوألا نم تقو ٌرمي ال كلذلف تاعاطلا

 نع ىعْنَس ةزلكّصلا كرإ # :ىلاعت لاق ةنيبم ةنمزأو ةنيعم ًاتاقوأ اهل ٍنِإف ةالصلاو

 .[45 :توبكنعلا] 4 ديك هنأ ُركِزَلَو ركشلاو لصف
 عم ءاعدلا ةدئاف ام ليق نإف :هحور سدقو ىلاعت هللا همحر يلازغلا لاقو

 ببس ءاعدلاف ءاعدلاب ءالبلا در ءاضقلا ةلمج نم نأ ملعاف ؟هل درم ال ءاضقلا نأ

 جورخل ببس ءاملاو حالسلا عفدل ببس سرتلا نأ امك ةمحرلا دوجوو ءالبلا درل

 :ليق دقو ءاعدلا كلذكف ناعفادتيف مهسلا عفدي سرتلا نأ امكو ضرألا نم تابنلا

 ابلطلا ينتمهلأ ام كدوج ضيق نم بلط نم هوجرأ ام لين درت مل ول
 : هنع ىلاعت هللا يضر ىعافرلا ريبكلا دمحأ ديسلا انالومو انديس لئس دقو

 اشي اه لعق هذ الوز: ةتاحس هيرو ةناغلا + كاقف ؟هاعدلا ةيئاقام

 هدجو ًاقداص هللا دصق نم ءهدصق نم بيخي ال نم ناحبس

 هديدميهلضف ىلإ لك هتمعن لضف قلخلا لمش دق

 اذه يف سانلا :ناوضرلاو ةمحرلا هيلع يلازغلا مامإلا لاق امك لصاحلاو
 وأ ةنجلا وه نطولاو .دحللا اهرخآو .دهملا مهلزانم لوأو رفس ىلع ملاعلا

 «هلايمأ همايأو ءهخسارف هروهشو هلحارم هوئسق رفسلا ةفاسم رمعلاو ءرانلا

 هضارغأو هتاوهشو ءهلاومأ سوؤر هتاقوأو :هتعاضب هتعاطو هتاوطخ هسافنأو

 ءريبكلا كلملا عم ؛مالسلا راد يف ىلاعت هّللا ءاقلب زوفلا هحبرو ءهقيرط عاطق
 باذعلاو لالغألاو لاكنألا عم ىلاعت هللا نم دعبلا هتراسخو ميقملا ميعنلاو
 ريغ يف يضقني ىتح هسافنأ نم سفن يف لفاغلاف . ميحجلا تاكرد ىف ميلألا

 «ىهتنم اهل ام ةرسحو ٍةَئْيِبَعل .نياغتلا موي يف ضرعتم ىفلز هّللا ىلإ هبرقت ةعاط
 اوعدوو ءدجلا قاس نع نوقفوملا رمش لئاهلا بطخلاو ميظعلا رطخلا اذهلو

 .تاقوألا راركت بسحب اوبترو ءرمعلا اياقب اومنتغاو «سفنلا ذالم ةيلكلاب
 كلملا نم برقلا بلط يف راهنلاو ليللا ءايحإ ىلع اصرح .داروألا فئاظو

 . ىهتنا ةرخآلا قيرط ملع تامهم نم راصف رارقلا راد ىلإ يعسلاو ءرابجلا

 : ءاعدلاو ركذلا بادآ نم ةلمج

 بادآ نم :هنع ىلاعت هّللا ىضر ىعافرلا دمحأ ديسلا انالومو انديس لاق
 راوطألا نع عالخنالاو راسكنالاو عوضخلا لامكو ةميزعلا قدص ركذلا
 .لالجلا عردب عردتلاو صلاخلا نكمتلاب ةيدوبعلا مدق ىلع فوقولاو



 13 بس سس سس  ةيدقملا

 : ةرشع يهف ءاعدلا بادآ امأو

 رهشألا نم ناضمرو ةنسلا نم ةفرع مويك ةفيرشلا تاقوألا دصرت :لوألا
 .ليللا تاعاس نم رحسلا تقوو عوبسألا نم ةعمجلا موير

 هللا ليبس يف فوفصلا فحز دنع يهو ةفيرشلا لاوحألا مانتغا : يناثلا
 نيبو تاولصلا فلخو ةبوتكملا ةالصلا ةماقإ دنعو ثيغلا لوزن دنعو ىلاعت
 هذه فرش ىلع ةلادلا ثيداحألاو تايآلل ءمايصلا ةلاح يفو ةماقإلاو ناذألا

 .اهيف ءاعدلا بلطو لاوحألا

 عابتالل نيطبإلا ضايب ىرُي ثيحب نيديلا عفرو ةلبقلا لابقتسا : ثلاثلا
 . هنع يهنلل ءامسلا ىلإ هرصب عفري ال نأو ًاضيأ عابتالل هبقع امهب هجولا حسملو

 تايآلا يف كلذب رمألل رهجلاو ةتفاخملا نيب توصلا ضفخ : عيارلا
 .ثيداحألاو

 نم فلكتملا وه عجسلا نم دارملاو ءاعدلا يف عجسلا فلكت كرت : سماخلا
 هللا لوسر نع ةروثأملا ةيعدألا يفف الإو ةلذلاو ةعارضلا مئالي ال كلذ نإف مالكلا

 هيلع هّللا ىلص هلوقك ةفلكتم ريغ اهنكل ةنزاوتم تاملك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 دوهشلا نيبرقملا عم ءدولخلا موي ةتجلاو ؛ديعولا موي نمألا كلأسأ» :ملسو هلآو

 . ؟ديرت ام لعقت كنإو دودو ميحر كنإ ؛دوهعلاب نيفوملا ء.دوجسلا مكرلاو

 ًاحالصو ةحاصف نيعادلا توافتب توافتي فلكتلا نأ لصاحلاو :تلق

 نيفراعلا ضعب ةنسلأ ىلع يرجي دق ىلاعتو هناحبس هّللا نإف ًاحاجنو ةفرعمو
 ىتح مهريغ اهعيطتسي ال ام ةنوصوملا غيصلاو ةنوزوملا ظافلألا نم ءاعدلا ةلاح
 .ىلاعت هللا لضف كلذو فلكتلاب

 .ةبهرلاو ةبغرلاو عوشخلاو عرضتلا : سداسلا

 .هيف ءاجرلا قدصو ةباجإلا نقيتو ءاعدلا مزج : عباسلا

 . (ًاثالث) هريركتو ءاعدلا يف حاحلإلا :نماثلا

 هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلاو لجو زع هللا ركذب ءاعدلا حتتفي نأ :عساتلا

 .امهب متخيو ملسو هلآو هيلع

 درو ةبوتلا  ةباجإلا يف لصألا وهو  نطابلا بدألا وهو :رشاعلا
 يف بيرقلا ببسلا وه كلذف ةمهلا هنكب لجو زع هّللا ىلع لابقإلاو ملاظملا
 . ةباجإلا
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 .ًايهاس نوكي ال نأو بلقلا روضح ءاعدلا بادآ نمو

 0©2:روثأملا ةيفلسلا داروألاو بازحألا نم ةلمج هيف انعمج باتك اذهو
 ءوجللاو ريخلا بلجو رشلا عفد يف رودي اهلكو رايخألا ةمئألا نع ةروهشملا

 هامح هّللاب ىمتحا نمف ةيانعلاو ةياعرلاو ةياقولاو ةيامحلل ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ

 هيلع دمتعا نمو رصتنا هب رصنتسا نمو .اجن هب ذال نمو هراجأ هب راجتسا نمو
 لوبقلا ىلاعتو هناحبس هللا لأسنو ؛نيكملا هزرحو نيصحلا هنصح يف لخدو زاف
 دمحم انديس هلسر لضفأو هقلخ ريخ ىلع ملسو هللا ىلصو لومأم ريخ هنإ

 .هبحصو لا ىلعو
 هبتك

 يولع ديسلا نبا دمحم ديسلا

 ينسحلا يكلاملا

 'ًاثيمط يمطأو ًائيمح يمحأ» لثم ةينايرس تاملك بازحألا ضعب يف تدرو هنأ ظحالي 00(

 ةملكلا ىنعمو ؛هتداهشو هبيغ هيلفسو هيولع ميظعلا كلملا كلام اي :ىلوألا ةملكلا ىنعمو

 رسو ءءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هزجعي ال يذلا ءايربكلاو ةمظعلاب درفت نم اي ةيناثلا

 ال ًابيجع ًارس مسالا اذه يف نأ :غابدلا زيزعلا دبع يديس لاق امك نيظفللا نيذهب ريبعتلا

 .(زيربإلا) «هغيلبت ملقلا قيطي



 ةلمسلا ءاعد

 لالجب كلأسأو ؛«ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب" لضفب كلأسأ ينإ مهللا
 ادي حرا حلا هيب كراك لدا ريحا للا حلا ءاتسو

 ل ني لاننا نسأل دقو ةردر هرعت :«ميحرلا نمحرلا

 «يرقف نغاو يرسك ربجأو .يرمأ رسي مهللا .4 ميحرلا نمحرلا هللا مسب» رسب
 نضعتهك وه نم ان كاناسعا رببامركو ةكلضفب ةئاملاو ةحضصلا عم :يرتتع لطاو

 « ْمَوَْلا علا وهال هلأ الها # :هلوق مظعألا هللا مسا رسب « رملا * ملا ©
 .ةرعلا ةزعبو ءةبيهلا لالجي كلأسأ # ماركإلاو لالجلا رذ * ميظعلا يلعلا

 مهيلع فوخ ال نيذلا نم ينلعجت نأ ءةردقلا توربجبو ةمظعلا ءايربكب كلأسأو

 ينلخدت نأ ميركلا كهجو قارشإبو ءاهبلا نسحب كلأسأو ؛نونزحي مه الو

 يضقت نأ هلك اذه رسب كلأسأ مهللا «نيملاعلا بر اي ميعنلا تانج يف كتمحرب

 عيمج نم ينيجنت نأو «تائيسلا عيمج نم ينرهطت نأو «تاجاحلا عيمج يل

 تاياغلا ىصقأ ينغلبت نأو «تاجردلا ىلعأ كدنع ينعفرت نأو تافآلاو لارهألا
 انأ ام ينع جرفت نأ هللا اي كلأسأو ؛تامملا دعبو ةايحلا يف تاريخلا عيمج نم
 يصاعملاو نتفلا نم ينمصعت نأو .هيونأو هديرأ اميف ريخلا يل ردقت نأو هيف

 رشو هوس لك نم .نتزرخ تحت نمو: يتيرذو: ىلهأر ىطقحت ناو: فاعسفلاو

 .نيملاعلا بر اي ءادعألاو نيركاملاو داشحلا عيمج ىلع ينرصنت نأو .عاللبو
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 ظفحلا تايآ

 ءاهب لغتشاو نآرقلا يف ةدراولا ظفحلا تايآ أرق نم نأ ملعلا لهأ ضعب ركذ

 :يهو ةصاخلا ةيهلإلا ةياعرلاو ظفحلاب اهرس ذخأو اهتكرب لان اهبتكو اهرركو

 .[ ل مدي اَلَو » -

 5١"[. : ماعنألا] 4 ٌةَطَمَح حيل ُلِسْريَو وِواَسِع قوه رِهاَمْلا وهو #

 ١



 ةيافكلا تايآ بسس سبيس صصصصس للا

 1١[. 4 :ماعنألا] « ٍظيِنَحي ٌْملَعاَنَأ آمَو» -
 .[07 :دوه] © ظِبِفَح ءْيَع لك ٌلَع َقَرَّتِإ ل -

 5 0 - 2م حاس ع ل رة لما همس وك

 #8 4-0 لم ل نما اى صا سام همم 000 2

 ١١[. :دعرلا] © هلأ رثأ ني موظفي ءوِفْلَس ْنِمَو ِهْيَدَي نيب نم تابقعُم مل -
 م7

 .[9 :رجحلا] 4 َنوُظِيَحل ٌملَنِإَو َرْكِذلأ انت ٌنححاَنِإ ل -

 ١7[. :رجحلا] © رج ِنطِيَس ْلُك نم اَهَتظِفَحَو ل -

 .[85 :ءايبنألا] © َنيِظِفحح ْمُهَل اكو » -

 .[؟١ :أبس] © لطيِفَح ءْىَش لك َلَع َكيَرَو ل -

 .[9/ :تافاصلا] « رام ٍناطيَس ِلُك ني اظْفِحَو ل -

 .[١؟ :تلصف] 4 ويملأ ريما ُريِدَْت َكِلَد اكن ط -
 .[1 :ىروشلا] © ٍلِبِكوب منكَ تن آَمَوْمهلَع طيف هنأ ا -

 .[48 :ىروشلا] 4 اًظيفيح مَع َكَتلَسْرَأ امم -
 .[1 :ق] © ظيَع بنك دنعو# -

 .[17؟ :ق] © ٍظيِفَح ِباوأ ِلُعِل9 -

 ٠١[. :راطفنالا] 4 َنيِِننل ُككَع َنإَو» -

 لاَ ُديَِيْلا شمل وذ ُةودولا روثمْلا وهو ديبو عيب وه مت ُديِدَتَل كير شطب نإ 8 -

 جول يف ديت نايف وه لب طيح موجأدو ني هلو سيدك يف ورك نذل لب وو نوع دونا ُتيِدَح كن
 .[؟؟ - ١١ : جوربلا] © ٍظوُمحَت

 .[4 :قراطلا] © ظنا العال نت لَك نإ -
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 ةيافحلا تايآ

 ولو يلابأ ال نهتأرق اذإ ىلاعت هللا باتك نم تايآ عبس :رابحألا بعك لاق
 .توجنل ضرألا ىلع ءامسلا تقبطنا

 « تروبؤنلا لكتب ولأ َلَعَو ًاددكزم ٌوْه ان ها بيَكح اماَّلِإ ببي ل لث» - ١
 :ةبوتلا] 61١[.

 م



 آه ل .. فاقلا رس ىلع ةلمششملا رشعلا تايآل

 يصب وسل راك رصف كتنزو كك قلا كوكف رك ُهَنَأ َكَسَسْمَي نإَو# -

 م وريسمم سور ع
 ١[. ال : سنوي « حيل روفغلا وهو ءوِداَبِع نِم ُءآَمي نم وب

 رام وع سرط

 4 نق نكح ن لك ايينوتقو ايذلت ليو اهكزر نأ عال قلل قاوكو نياعر »:
0 5 ]. 

 4 ميِقَتْسُم ل رياء َوْهاَلِإ ةَبآَد نما ٌكَيَرَو قَر هللا َلَع ُتلَكَوَت فِ 8 - 4
 .[65 و

 رزه ه2 و عش أ
 1١[. :توبكتعلا]4 ُمِلَْآ ع وتلآ َوْهَو يمه ُهَنأاَهَفْز ةرر ليحم قّباد نم نأاكو # 080

 رتل واول نبأ ليج فيت راع كيتا رب زوو 3 حنفي ام9 - 1 ريب سردم مرض هر امص 3

 .[؟ :رطاف] ميدل
 م4 ساس م سلم 2 لس

 هللا نود نب َنوُعْدَت اَم مُّسيِءَرفأ لق هلأ يرلوقيل ضرأْلاَو نوجتلا قل نع ركلات نر 7 - ١
 ع 7 52 5 . 5 ل م 0027 7 5

 لق ديمي ثتكسمم بره لَه ةَمَحَب أرأ وأ ةورُص ٌتَفِعلَك َّنُه لَه ْرّصِب هلأ اأن
 ا م ل

 .[78 :رمزلا] # نو ١ ُلَكَحوَيي ِهّبَع د
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 تايآلا

 فاقلا رس ىلع ةلمتشملا رشعلا
 نم ظفحلل رارسأ تايآلا هذهل نأ حالصلاو ملعلا لهأ نم ريثك ركذ

 : يهو تاماقملاو تاجردلا يف يقرتلاو تافآلاو ءادعألا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ُلِيَِكُت اكحِلَم لَم اَنَل تب ُمُهَل ل أواَم ذإ جسوم ٍدَمَب نب ليي نإ بْنِ اَكَمْلا َلِإ رك ملأ » - ١

 نوال اي لا لاكن مكسيم بيطح هإ | ٌرْمْيَحَع َلَه لاحم مس يف

 ْمِهِيَلَع بيك ادلع اًنِيَتَلَو اردّيِد نم اَنجُْأ دَكَو هلا ليبس يف ٌلَِتُت ال

 ريدق ميلع [؟ 47 :ةرقبلا] 4 تيِبطلاب امي هَ مهم اس الإ أولو لاكتِقلأ
 .(اثالث) ديري ام ىلع

 ْمُهلتمَو اولاَك ام بيتس قي نو يقم هم نإ اَوْلاَم تلا َلَوَم ُهَنأ عيس َدَمْل» - ١ 7 م ىلا



 فاقلا رس ىلع ةلمتشملا رثملا تايآلا

 يم همي و لمس سال هل مخ ءم

 ال يوق[١8١ :نارمع لآ © ِقيِرَحْلَ تٍَباَدع أوقد 0 ينألا

 ميحرلا نمحرلا ِهّللا مسب
 قو اذإ لال ميل بيك امله كَل اوناَمو َةولّصلأ اوُميِقأَو ُحَيدبأ وفك مل لق َنيذلأ َلِإ ري رَلأ » - " #7

 ع

 ]1 آني كول لاقل اَدَيَع َتببَك َرل ابر أولاَقَو ٌةَيْقَح ّدَمَأ وأ هم هين َساَنلآ َنْوَسْخَي مُهْئَم

 [الا/ل :ءاسنلا] « اليِيَف َنوُمَلَظت اَلَو َقنأ نمل ري هَرسألاو لق ايدل عم له بو لأ

 .(ًاثالث)

 ميحرلا نمحرلا هّللا مسب
 مس رم ع مر 2

 ٍرْحآْلا ّنِم َلبَمْنُي لَو اَمِجِدَحَأ ّنِم ٌلَبعنف انابرف ابرَف ذإ قحلاب مدا َىَبأ أبت مولع َمِيَلَع لتاو هه » - :

 لاَ ِلَمَّسلأ ني ديم اْيْلَع َلْزَُي نأ كلب ٌميِطَتسَي ْلَه َمِيَرَم نبأ ىسيمي َنوُبراوَحْلا َلاَمَذِإ 8 - ه

 نم يدهي سودق [؟17 :ةدئاملا] «ّني 0 م مع د
 . (ًاثالث) ءاشي

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ْؤُم منك نإ هَ اوُقَت
 لح نأ ُديِر أولا َنييِم

 م هي سس نأ مَلْعَتَو اَنب اتم ومطر اهني

 لم مع

 كَ 0 و

 1١١ - ١١8[. :ةدئاملا] « نمل ريح تو انقُدرأَو كني هيو ناو اَنلَددَل ادي

 2 هر 2

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 له ل نك نأ مدي دب مث قلل ودبي هم لمي قفا ادب مَ كرش ني ْلَه لقط - ١
 لا تيكا أ ا هد كلا هدم اعل 3 هب

 .["0ه 5# :سنوي] « وصحت نبك يلق ْىَدَجي أ آل ال الإ ىِذ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ا ١
1 

 ٍذيِنَح :ب هج دأ لامه مكس لان نكس أول ىرشاي مهن 1 انس ت هآَج دقو » - *

 ورك لإ ًاتئيبيأ 1ثإ فَ الار دك ا د هيإ لِ ا مَ آرام

 أنأو ُدِلأَ قلتي َتَلاَق َبوُقْمَي ٌقَحْسِإ هآرو نمو ٌقَحْسإب اهي ردم تكِيَتَت ما هاف منأمَأَو طول
 هم مل م ص ص #6 عل

 .[الاك- 669 :دوه] # ٌتِيِحَع 8 د ايش و ادعم رم



 اال سس, فاقلا رم ىلع ةلمتشملا رشعلا ثايآلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 صاد م اَكَو اْنَ عضل نوعي ال هَل روف نمد لآ لم الا ِتْومَّسلَ ُثَر نم لف # -

 َهَبَشَف عَقْلَسَك افلَح هاير ِهَّنِ اوُلَمَج مآ ولاَ تفشل 0١ ىرتجا لع

 ىنغلاو ةوقلا ءاشي نم قزري مويق 4 ُرّعَْا دول َْهَو وَمن ُنَِخ * هلأ لم مهل نأ
 .[11 :دعرلا] (ًاثالث)

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 تيب دلت ال وتم َلاَف ىرْمأ َتْيَسَفأ تَسِيَم الأ أُم هيَ ذإ كتم ام نوره لد - 4

 كلك انه ل لقت لك ليوكشإ ب جي كَ لَ أ ُتيِشَح نإ يأ ال
 اًهُتْدَبَنَق ٍلوُسّرلأ ٍرثَأ نب ةصّصبق ُتَضِبفَف دي أوُرُصبَي َمَل امي ُتَرُصَب َلاَف ُئيِرِسَسَي
 .[95- 947 :هط] # ىقن ىل ْتلَّوَس َكِلَدَكَو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لَ ُرَدَقُ ُهَّنَأَو كَم َنِذَلأ نم ياو مو مَصَو ليا قل نم ذأ مَ كل هني َكَيرَِإ #6 » - ١

 كبت اكسو ثوكبس نأ مع نال 0 رم ان اوني كلغ باك رص ّل نأ َرِلَع ٌراَبتأَو

 ذنم ندم اماوتيفأت هلأ ليم ف َنوُيَعي َنوُرَحاََو هلأ ٍلْضَف ني نومي ٍضْراْل ىف َنوُيِرْصَي نورا و

 اريح ٌوه هلأ دن هودي ربح ْنَم كِل ومين امو انحاز هَ اوُسِأَو كَل أوثاو لص أوس

 ٠١[. :لمزملا] « محي وَ هَل نإ لأ اورفيخسسأو ارجل معَ

 قلف نم اي .ىصعي ال هرمأ نم ايو .ىصحت ال همعن نم اي مهللا
 نآرقلابو .ىصحلا هفك يف حبس نمب كلأسن اصعلاب ىسومل رحبلا
 اسِماط ارحبو ءًاباح ًاسبح تايآلا اذه لعجت نأ ًافرح ًافرح ميظعلا

 وأ هوركم وأ ءوسب يندارأ نم مهللا .ًاسراح ةكئالملا نم افلأ نيعبسبو

 لك ىلع كنإ ءهرحن يف هديك ْدُدراو .هركم طحو هردص قرحا ةعيدخ
 :نيدق يش
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 فاقلا رس ماتيو ب سس للا

 فاّقلا رس ءاعد

 (رشعلا تايآلا دعب أرقي)

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مئاقلا تنأ يهلإ ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مهللا لصو

 هتردقف تملعو ؛ترهقف تردق « سحو ىنعم لك يف مويقلاو «١ سفن لك ىلع

 هءاروو «برقلاب ءيش لك عم تنأو ءرمألاو قلخلا كديبو ءرهقلاو ةوقلا كلف
 نم ًاددم كلأسأ يهلإ « طحت مهِناَرَو نيهَّنأَو9 :لئاقلا تنأو ؛ةطاحإلاو ةردقلاب

 1 عام ىناقلي ال ىتح ةيبلاقلاو ةيِبْلَقلا ياوق هب يوقت ؛ةيرهقلا كئامسأ
 0 .ًاروهقم هيبقع ىلع بلقلا الإ

 ًابلقو «أقئاذ ًارسو ءأقثال ًامهفو ءًاقداص ًالوقو ءًاقطان ًاناسل كلأسأ ىهلإ

 ًاقلقم ًاقوشو ءقرحم ًادجوو ًاقرطم ًافرطو ءًاقرشم ًاركفو .ًلقاع ًالقعو .ًالباق
 اي ينسدقو «ةنيل كتعاطل حراوجو «ةنئمطم ًافنو ءةرهاق ةوقو ؛ةرداق ًاديو

 . كيلإ مدقتلا ينقزراو كيلع مودقلل سودق

 هداز «؛قوشلا هقوسيو قوتلا هدوقي ءرقفلا رقف يف كيلع لبقم يبلق يهلإ
 . ىفلز نيدصاقلل كدنعو ؛برقلاو لوقلا هدصقو .ىقلقلا هقيفرو فوخلا

 امو اهنم رهظ ام شحاوفلا نع ينهزنو «نيفراعلا برق كيلإ ينبرق يهلإ
 .نيرهطتملا نم نوكأل «عبطلا قئالع نع ينهزنو «مذلا قئالع ينع لزأو نطب

 هب رهقأ ىتح «؛ةيئزجلاو ةيلكلا ياوق هب ىوقت ًايناحور ًاددم كلأسأ ىهلإ

 ال ىتح «يتلباقم دنع اهاوق طقسي ًاضابقنا اهقئاقر يل ضبقنت ةرهاق سفن لك
 اي شطبلا ديدش اي ء«هروهظ تدمخأ دق رهقلا رانو الإ حور وذ نوكلا يف ىقبي

 .نيتملا ةوقلا اذ اي كدجمم سدقت ءريدق اي لوبقلاو زعلا فقوم ينفقوأو ءراهق

 ١ ينع ركفلا ةشحو هراثآ وحمت ًاسنأ ةردقلا رس ةلباقمب سنألا كلأسأ يهلإ

 الإ يتفلاخمب عبط وذ كرحتي الف كل يتقوب بيطأف ٠ .كل يبلق بيطي ىتح

 لكلا رهاقو «ضرألاو تاومسلا رابج تنأ ؛كئايربكب رهثو «كتمظعب رّعص
 اي بيرق اي سودق اي رهاق اي ضباق اي مويق اي ريدق اي يوق اي ءراهق اي كرهقب
 .نيملاعلا بر اي ءاعدلا بيجم

 .ملسو هيحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع ملسو مهللا لصو
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 1 417 9227733 ج7 يا ا ع ا ا د 5 ضرعلا كايا

 سرحلا تايآ

 ثاللئثو ءاهدعب ناتيآو «ىسركلا ةيآو «ةرقبلا لوأ نم تايآ عبرأ ىهو

 «ءارسإلا رخآو «فارعألا ةروس نم تايأ ثاللثو «ةرقبلا رخآ نم تايآ

 نمو «رشحلا ةروس نم تايآ عبرأو ءنمحرلا نم ناتيآو «تافاصلا لوأو

 . نجلا ةروس

 اًمسو ةوَلََصلأ 2 بيل نومي نيا نقتل ىده هن د ال
 "م

 0 للا يا 0 هم 2 4 سر هس حس ع ع صر 0 يريم م سس

 لع كيتو َنونقو هةولير آاعب زي تيت مه

 ا ور

 : ةرقبلا] © َنوحلفمْل م كيلو ْمُهيَر ني ىده

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب
 0 56 5 و 0 هه ا 2000 00 طر ما معمل

 0 ةام مل مونالو هن مدح ا" موبلا ىلا وهال هلإ لهن »ا
 م 2 هو ععم ل ممم سو مم ع < 2 0 م 8

 امي الإ هدِيلِع ْنِم ءْىّنه ئَس وطي الو امو ويني نيب ام ملعي ءونذإب الإ ع مفشي ىلا اذ
 ا ا ا سوم ل اس خم سو 2 ار يل لج ءءء صصص سرر لشس لذ ع

 نيب دف نذل 9 هل غيل قمل وهو اه 00 لَ 0 7 َمِسَو ءاَش
 00 1 ب عرام ل م اس هام 2 ل دوو 2 216 ع 03

 وعارا سرس يك سر كمر هس ملام 7 رق 42 عر ءرامر وُ - 2
 ءوايل دك تلو نذل لو بتشان اذه سي 0 عيمس هللاو

 4 لا مع »ب . م معو مع م م مم 29 للص م 1 4
 « توديع ايف ْمُه ٍراَثلأ ُبحكضأ تليكرأ تمُلَظلا َلِإ ِروُنلأ بي مُهَتوُجِرْحُي ٌتوُمدَل
 .[؟6ا/ 275686 :ةرقبلا]

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هب ْكَبِساَحُي ُهوُفَحُم ب وأ مكيف 4 اَمأوُدْبُت نإَو ٍضرَأْلا ىف اَمَو ٍتْوْمَتلَأ يف ام هِي اٍئ
 25 5-0 و 520 هيض رة 707 200 :نرصا ع 72 َّل 0

 ازنأ امي لوسرلا ّن نما ريق وع كح لع ُهّهلَو اك نم بدي آتي ل رم 1
 عاوملا لا سم ث 2 11 ,ء ِ

 2 نم ٍدح رحأ جربي قرفن ال ءولَسرو هو ءدكشمو وهاي نما ٌنونموَمْلاَو هفبر نم م هَل

 0 5 الإ اسقت ُهَأ كِذَكُي ال ُديهلا كَ رر كَلئاَرْفُع انعطأَو انيس ْأولاَكَو هم مص ع + وَ 201 كس اع

 َء َلِمْحَس الَو امير اكن امخأ ذأ اي نإ آَنْدِحاَوُت ال انّير تبستكا ام اَهّيلَعو ُتَيبَك

 رخو اَنَع تعور ان 5 ل لع ٌمَتلَمَح اَمَك اًرضِإ
 م مم 2 “م 0 طع مم يي

 ١85[. 27814 :ةرقبلا] « ينحل ٍمْوَفْلَأ َلَع اًبَرَصنَأف انَنلْوَم تنتأ اننحرأو انأ

0 



 سرحلا تايأ تتخلل رت ويا ا ا تت حبت "3

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ىِيْنُي ملا لع وتس مث واَيَأ ِةَنِس يف َسْرأْلاَو ٍتْومَتلآ َّقلَح ىلا هلأ كبَر كدإ »
 بوه كرا ريألاَو وللا هلال ءورغأب ترسم مولا ٌرعَمْلاَو سمّشلاَو ان متي ربت َلْل
 اًهجلسإ َدنَب ألا فادي او تيتشملا بحال مَنِ ةيذحَوهَُصَت مُكيَراْعآ يقتل
 .[975 04 :فارعألا] 4 َنينيِيْحُمْلأ ري ُتِرَف لأ كتي نإ أعَمطَر وح هوُعْدأَ

1 
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تام الو َكياَلَصِب ْرَهْجي او يدنا امنا كَل اود امي ميلا أود يأ هلل اوعدا لف »
 ني "نو مل لكَ دلو كلل ىف كرس مل لكي لَو هَ ذَِنبَل ىَّل هَ فك لَو امج كدب حسبو اهي
 ١1١٠ ١[. : ءارسإلا] 4 ايِكَت كو لل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ٍضرألاَو ِبومَصلا بر ُدَِول كهل َّنِإ امو تيل ارعَي ٍترَتلاَف اًنَص ٍتّدتَصلاَو »
 م امم سا مم م سوس *ب 2 02007 #0 ه4 هموم يوص تأ ار مس رام اص م

 الملا ىلإ َنوُعَمْسي ال ٍمراَم ٍناطْيَس لك نم اظْمِحَو كولا ٍةَرب ايدل آملا انس اَنإ قرم ُبَرَو اَمُهتِب
 - 2-5 رم سأم سرس نيخم مام هوم م رن 2 مري هرم م10

 : ؛ ُِاَد ُتاَبْع ُمَعَِف هما َفِليَح ْنَم الإ كِساَو ٌباَدَع مهو اًيوخُم يناَج لَك نم َتوفَدَِبَو لغألا
 ١ - ١١[. :تافاصلا] 4 بال ٍنيِطَنْي مُهَتفلَ ان انقل ْنَعآانْلَح دس م مِفَتْسأَ

١ 
1١8 

 ب
51 

 عا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ' طار رولر كول ور رق را اقل واق ل و لعلام رتل ند و
 الإ تودفت ا ودفن ضرالاو ِبومَسلا راطقأ ْنِي أودت نأ مُتعظَمْس ِنِإ ضإلاو نِملا رَشعمب 2

 مام مل روس

 . [88 - 57 : نمحر لا ]© ِناَرصَن ا ٌساََو ران ني طاوس اكتب لسبب نابت امير لا َيَأَج نطلب

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 6 |تنألا كلو هلأ ٍةَيْنَح ْنَم اَعْدَسَتُم امي مَنِ لج َلَع ارم ادَهاَرَأ زل »

 ل ص

98 

 2 ساس 2 مع رع كفو كيا سدا يس تم رجم ع ةسدلم لوس ص. سو هم

 ٍةَددهََشلاَو ِبْبَملَ مع وه الإ هنلإ آل ىزلأ ُهَنأ َوْه توفي مهلعَل ياش ايست

 ع
 7 لال

 نتمحلا وه
 20 رم مم و“ و 4 م مم 0 صدع مسرع م د 0

 ُراَبَجْل ُرِيِرَمْلا ُنِمِيَهَمْلا ُنِمْؤُملا ملَسلا سودقلا كلملا وهالإ ِهّلِإ آل ىزل ُهّلأ وه مسيل

 ميش حلا هلمسألا هل ٌرْوَصْمْلا ئئرابلا ُقليَخْل ُهّأ ره َنوُصِرْنم اًمَع هنأ ّنَحِبْس ُديكَتمْل
 .[74 :01١ رشحلا] 4 ميل ريما َوْهَو ٍضرأْلاَو توما فام

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 هب اًنماَعَف دما لإ كدي اج انام اع نإ أَوُناَقَم نيل ني رقت ممتس ُهَنَأ َلِإ وأ لق



 7711 1 77ل7لج7» راو يت 2 ا ب سم ليكولا معنو هللا انيسح نوصح

 « اًططَس أ َلَع انس لوفي نك ُمَنََو الو او هج دع امان دج لك ُمَنأَو ادع ار د نو يي ريس ساخر و 3 رص ل رع
 .[؛ «١:نجلا]

 ميظع باجح يهو زرحلا وأ سرحلا تايآب ىمست تايآلا هذه نأ ملعاو

 ركَهَلِإَو 8 : ىلاعت هلوق يهو ًاضيأ تايآلا هذه اهيلإ فاضي نأ يغبنيو ميسج زرحو
 يما ع

 ١737[. :ةرقبلا] « متل ُنَمْسَلأ َرْهاَلإ هَل ل ديو لإ

 شفع امك دع كح ني كلور مكي دلال : ىلاعت هلوقو
 لمصر سرا 4و سل مب ميكمم -_ ه ريس ع هي سس 02

 ِهيَلَع وه الإ هلإ آل هلأ وسخ ُلَقف اوَلوَت نإَف مسي فور َنِمْؤُمْلاِب مُكحْلَع ص بِرَح
 .[١؟9 21١78 :ةبرتلا] © ٍريِظَمْلا ٍشرْمْلا ٌبَر َوْهَو ٌتلَكحَوت 31 مور ذك هت

 :ىهو «© ٍروُدّصلأ ِتاَدِب 8 : هلوق ىلإ ديدحلا ةروس لوأ نم ىلاعت هلوقو

 لف َلَع َوْهَو تصبو . نب ضرالار توتلا كاش مل عكف رمل َوهَو راو تالا ىف مب َمَبساظ
 0 ل هل مما 2 م هَ 0 ل 0 ومس 422 م ِِ 52

 ىف ضْرَأْلاَو ٍتونمَتلأ َقَلَح ىِرَلَأ ٌوُه ْميِلَع ِءْىَس ٍلُكَي رهو ُليابلاَو رهظلاو َرْجآْلاَو َلَوَأْلا وه بم ءْوَع
 طل معسل سل سم كل م ل طخ 2< كلا 1 هزم م دلت ؟دعلا كم يا كك
 اهف رمي امو هامسلا َنِم لني اَمو اهنم جرحي امو ٍضرالا يف جلي ام ٌملعَي ٍشرمْلا لع ئوتسأ مث ٍمايأ ٍةَنِس
 للا جِلوُب ُرومألا معي هَل َلِإَو ٍضْرَْلاَو توَمَسلَا كم مَ ريب ولت ام ُهَلاَو مت امني كَم َوُهَو 0 رف 2 000 2 رم رم ءررك مم قدءد همع؟ع ل همن مر م
 .[1- ١ :ديدحلا] © ٍروُدُّصلأ ِتاَّنب ملم َوُهَو نبأ يف َراَتلا ُحِوُبو ِراَلا يف
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 وصح

 ليكولا معنو هللا انبسح
 روهشملا اهددعو 4 ٌليِكَوْلأ َمنْيَو هنأ اَنْبَسَح 8 ةعينملا نوصحلا مظعأ نم

 نسحلا وبأ يديس مامإلا اهركذ ةفلتخم تايفيك اهلو .ةرم نوسمخو ةئامعبرأ
 :اهنمو ءهنع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا

 ٍلْضَقَو هللا نم ةَمْمِنب اوَلَقنَت » اهدعب لوقي مث ةرم )15٠0( ةفيرشلا ةيآلا أرقي نأ - ١

 هو هَ نوْضِر أوعبّتأو 8 لوقي ةرم عباس يفو (تارم تس) © وس مُهَنَسَنَي مَ
 .« ٍمِيِظَع ٍلْصَق وذ

 يوق فاك زيزع» :ةغارف دعب لوقي مث )15٠0( ةفيرشلا ةيآلا أرقي نأ اهنمو - ”
 .كلذك ةرم )55٠( « فيطل

 هَرَكْفَلَك يل اوُمَمج دم ّساّدلآَّنإ سال مهل لاَ َنِرْلا » : ىلاعت هلوقب أدبي نأ اهنمو - “



 ليكولا معنو هللا انبسح نوصخح سس لاا "0

 ْمُهمَسْنَي مل ٍلْضَمَو هلأ َنِي مم اولد ليصل منيو هَ اَْبَسَحأوُلاََو انمي ْمُهَداَر 2س مرا سا 00
 . 4 ٍويِظَع ٍلْضَف ود هَ هلأ َنّوُض أوُعَبَتأَو *ءوس
 :اهدعب لوقيو (ةرم نيسمخ ) 4 ُليِكحَرْلأ َمَقيَو هَ انْبََح» :لوقي مث

 ول موق تب لو نيمار .مرضتب دل عا وه ذم كَبْسَح كرات كودي أ اوديو نإَو»
 ميكح أرز ُمَنِإ ميني َفَلأ هلأ ٌنكحدلَو زهيولف تب َتْنلَأ آم اعبي ٍضْرْلا ىف اَمَتَنَنأ

 ل

 [14- 37 :لافنألا] (تارم ثالث) 4 تينيِْمْلا َنِي َكَعَبَتأ ِنَمَوُهَنَأ َكبْسَح نيل ابمأتَي

 ىلاعت هلوق ولتي مث (ةرم ةئام) مدقتملا قسنلا ىلع ةيآللا ةوالت ىلإ دوعي مث

 ةئام لك مامت دنع اذكه لعفي (تارم ثالث) اهرخآ ىلإ 4 ٌكوْعَدْي نأأوُديِرب نإَو »

 ل ددع متي ىتح

 مث «لجو زع ىلاعت هّلل نيتعكر يلصيو أضوتي نأ ةبرجملا تايفيكلا نمو - ؛

 شساّنلأ ْمُهََلاَف َندْلا 8# أرقي مث (ةرم نيسمخو ةئامعبرأ) ةفيرشلا ةلمسبلا أرقي
 * ٌليكحَرلا َمَقيَو هَل انَبْسَح ْاوُلاَثَو اًندميإ ْمُهَداَرَق ْمُهوَكْخأَك كَل اوُعَمَج َدَك سائل َّنإ
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يلصي مث (ةرم نيسمخو ةئامعبرأ)

 سأر دنعو كلذ لثم فيطل اي يوق اي يفاك اي زيزع اي :لوقي مث كلذ لثم
 اي ينوق يوق اي ينفكا يفاك اي ينزعأ زيزع اي (تارم ثالث ) لوقي ةئام لك

 اهنإف هتجاح ركذيو لزن اميف يب فطلاو اهلك يرومأ يف يب فطلا فيطل
 نركيف جاع دافع رفظلا هناعؤ ف كيلو ىلاعت هللا ليفت :ىتخفت
 . ىفخأو رسلا ملعي هنإف هالوم ةاجانم همه نكيلو هبر نع ًابوجحم

 يف أرقي ليللا فوج يف نيتعكر يلصيو موقي نأ ةبرجملا تايفيكلا نمو
 ةعكرلا يف أرقي مث ةرم 10٠( ) ةفيرشلا ةيآلا أرقي مث ةرم ةحتافلا ىلوألا

 ةيآلاأرقيو ملسي مث ةرم 16٠0( ) ةفيرشلا ةيآلا أرقي مث ةحتافلا ةيناثلا

 ثالث) يلذاشلا نسحلا يبأل رصنلا بزح أرقي مث ةرم )45٠( ةفيرشلا
 نكل ةالصلا ىلإ دوعي مث مدقت امك ةءارقلاو ةالصلا ىلإ دوعي مث (تارم

 )85٠( كلذك ةيناثلا ىفو ةرم 50٠( ) ةفيرشلا ةيآلا ىلوألا ةعكرلا ىف أرقي
 (تارم ثالث) رصنلا بزحب وعدي مث ةرم (400 ) ةيآلا ارقي ملتي مث هرم
 .ديك لك نم هللا نذإب ملسي هنإف دارأ امو ةمالسلاو ظفحلا يونيو

 يلصتو ًامات ًاءوضو أضوتتو ليللا فوج يف موقت نأ ةبرجملا تايفيكلا نمو 5

 ةيآلابو ةرم باتكلا ةحتافب تسلا نم ةعكر لك ىف أرقت «تاعكر تس
 ةنامعست) اهأ رقتؤ سلجت تملس اذإف ةرش(1659 مولعملا هدعلا' ةقيرتشلا



 #83 س33 يووتلا مامإلا بزح

 كنأك كينيع نيب بولطملا روصت ةيآلل كتءارق لاح يفو ء(ةرم نيسمخو

 تايآلا هذه أرقتو روكذملا ددعلا تيفو اذإف كيلإ ةفيرشلا ةيآلاب هيذجت

 ١168[« :ةرقبلا] #4 ُدَنأ اَوْنَماَ َنيدَلأَو هللا بك يوبل# يهو (ًاعبس)

 رع ْمَنِإ ْميتِنَب َفَلأ نأ ٌنكحلَو رهبوُلُق تت َتْنَلأ آَم اع ِضْرَأْلا ىف اَم َتَقَعَأ زآ»

 ,[ : هط] © َى'يَع لع َمَنصْنِلو نم ُهَبَحت َكِلع ُتَبَقلَو » ء[77 :لافنألا] © ٌدِيكَع

 روكذملا ددعلا ةقيرشلا ةيآلا ةءارق ىلإ دوعت مث - (ًاعبس) تايآلا هذه أرقت

 ددعلا ةيآلا ةءارق نم (تارم ثالث ) ىلإ كلعف ىهتني ىتح اذكهو ةرم )5٠:(
 :نوكذملا

 0 ) فورعملا اهددعب اهأرقي نأ ةبرجملا تايفيكلا نمو "7

 انمي ْمُه َداَرَك مُهَوَتْحََك كَل أوُعَمَج دق سائل َّنِإ سائلا ْمُهَل َلاَف نذل » يلاعت هلوق كلذ

 يفو (تارم عبس) ”١877[ :نارمع لآ] * ٌليحَوْلا َمْقيَو هله انبَسَح أولاَكَو

 َنوُضر أوعبّسأو وس وس ْمُهَسَسَمَي ْمَّل ٍلْضفَو هلأ ني ٍةَمْعِتب اولَقَنَن # :لوقي ةعباسلا ةرملا
 ءمي مر ردع

 .[١ا7/4 :نارمع لآ] # ٍويِظَع ٍلْضَق وذ هللا هنأ
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 يوونلا مامإلا بزح
 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلعو يلهأ ىلعو ينيد ىلعو يسفن ىلع لوقأ ءربكأ هللا هللا مسب
 لوح ال فلأ مهلاومأ ىلعو مهنايدأ ىلعو يباحصأ ىلعو يلام ىلعو يدالوأ

 يسفن ىلع لوقأ ربكأ هللا ربكأ هللا هللا مسب . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 مهنايدأ ىلعو يباحصأ ىلعو يلام ىلعو يدالوأ ىلعو يلهأ ىلعو ينيد ىلعو

 هللا هللا مسي . ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال. فلأ فلأ مهلاومأ ىلعو

 يدالوأ ىلعو يلهأ ىلعو ينيد ىلعو يسفن ىلع لوقأ ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ

 هك تادف ا ل ل ل

 ين لو ينه ىلع لل سب ميظعلا يلعلا هللب الإ ةرق الو لوح الو هَل



 يئووتلا مامإلا سوح ل لل ل للا

 عبسلا نيضرألا برو عبسلا تاومسلا بر هللا مسب . يبر هيناطعأ ءيش لك

 يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب ميظعلا شرعلا برو

 ءامسلا يفو ضرألا يف ءامسألا ريخ هللا سب (ًاثالث) ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا

 ال هللا هّللا هللا ءادحأ هب كرشأ ال يبر هللا هللا هللا «متح متتخأ هبو حتتفأ هللا مسب
 ينإ مهللا (ًاثالث) رذحأو فاخأ امم ربكأو لجأو زعأ هّللا هّللا هّللا ءوه الإ هلإ

 زرتحأ مهللا كب .يبر قلخ ام رش نمو يريغ رش نمو يسفن رش نم كب ذوعأ
 كيفكتسأو ؛مهرورش نم ذوعأ مهللا كبو ءمهروحن يف أرذأ مهللا كبو ءمهنم
 مسب يتطاحإ هتلمشو يتيانع هتطاحأ نم يديأو مهيديأو يدي نيب مدقأو ءمهايإ

 ُمَل كي ْمَلَو دلوُب ْمَلَو ذيج مل ٌدَمسَملأ ُهَنأ ٌدحَأ هنأ وه ْلق» ميحرلا 0 هّللا
 يلامش نع كلذ لثمو ؛مهناميأو ينيمي نع كلذ لثمو (ًاثالث) « دَحَأ اوُهُك

 نم كلذ لثمو ل

 مهبو يب طيحم كلذ لثمو ؛مهتحت نمو يتحت نم كلذ لثمو مهقوف نمو يقوف
 هكلمي ال يذلا كريخب كريخ نم مهلو يل كلأسأ ينإ مهللا ؛هب انطحأ امبو

 كنمأو كراوجو كلايعو كذايعو كظفح يف مهايإو ينلعجا مهللا «كريغ

 سنإو ناطلسو ناطيش لك نم كفطلو كرتسو كفنكو كزرحو كبزحو كتنامأو

 نإ » اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك رش نمو ؛برقعو ةيحو عبسو ٍدساحو غابو ناجو

 «نيقولخملا نم قلاخلا يبسح «نيبوبرملا نم برلا يبسح 4 ٍمِقَتُْ طْرص لع نر
 نم رصانلا يبسح «نيروتسملا نم رتاسلا يبسح «نيقوزرملا نم قزارلا يبسح
 لزي مل نم يبسح وه يذلا يبسح ؛نيروهقملا نم رهاقلا يبسح «نيروصنملا
 ىلا هَل َىيِلَوَّنِإ 8 هقلخ عيمج نم هللا يبسح ؛ليكولا معنو هللا ييبحح يبسح «يبسح
 يو كَ الم نال َتأرقادِلَو [ 147 : فارعألا] 4 نَا لوب َوهَي سكك لين

 5 كو اَذدِإَو فو موال وُ نأ ةلكأ موو لع العوام اه ةرِآلا م السل

 َلْثم الت نَي 9 0141 46 :ءارسإلا] 4 و ضر أَو مَدحَو الا يي
 [8 :ةبوتلا] 4 ِويِمْل ضرما ُبَوَوْهَو تلك ع وهال هلإ الهم بين

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصر .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو (ًاعبس)

 مث (ًاثالث) هنيمي نع قصب ريغ نم ثفني مث ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا
 م 0010 كا نيرا قا رع وا يالا والا امج ع
 هّللاب يتقث اهلافقأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب نئازخ يف يسفن تأبخ :لرقي
 ل ا .هّللاب الإ ةوق الو لوح ال اهحيتافم



 9 بئس اا قفاملا رع انديسل ءايلوألا ةنج ءاعد

 فطل ىفخب ليكولا معنو هَّللا يبسح ؛قلاخلا ةردق عم قولخمل ةقاط ال «قيطأ

 انديسب تعفشت هللا فنك يف تلخد هللا رتس ليمجب هللا عنص فيطلب هللا

 هللا ترخدا هّللا ىلع تلكوت ؛هّللاب تنمآ هللا ءامسأب تنصحت هللا لوسر
 هنم يبلق ام ينفكا ؛بولطم ههجوو «بوبحم همسا نم اي مهللا «ةدش لكل
 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «بولغم ريغ بلاغ تنأ «بوهرم

 . ليكولا معتو هللا يبسح ءملسو
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 ءايلوألا ةنج ءاعد

 قداصلا رفعج انديسل
 هنع ىلاعت هللا يضر

 (ةدشلاو ةبركلا دنع أرقي)

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ال يتلا كنيعب ينسرحا «يتبرك دنع يئوغ ايو .يتدش دنع يتدع اي مهللا

 تنأو كلمأ الف يلع كتردقب ينمحراو «ماري ال يذلا كنكرب ينفنكاو «مانت

 هرحن يف أرذأ كب مهللا رذحأو فاخأ امم ردقأو لجأو ربكأ كنإ مهللا «يئاجر

 .هرش نم كب ذيعتسأر

 ءوس نع كنمي ينصلخو «ءادعألا ديك نم كتردق زرحب ينزّوْحا مهللا

 ءارمألا ديكو نيملاظلا ملظو نيرهاقلا رهق نم كب ذوعأو ءءايقشألا دصق
 هلل يحيل و نيريعملاا هيلا ةناميكو ني ديسملا ةايقعألا :نعطو نيداحتلا

 . نيملاعلا بر
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 ةزعلا بزح

 يلع مامإلا انديسل

 (ههجو ىلاعت هللا مرك)

 ةجهبلاو لامكلاو زعلا فقوم ينفقوأ بر ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 اهعنمي ام كزع رع ْنِم اهيشغ دقو الإ ةقيقد الو ةرذ يف دجأ ال ىتح «لالجلاو



 ريبكلا يعافرلا دمحأ ديسلل ةسارحلا ءاطف د لد اال 5

 «بعرلا نم ةقيقرب ًاديؤم كب يتزعل ياوس نم َلُذ دهاشأ ىتح ؛كريغل لذلا نم
 ًءاقي ةزعلا يف ةيدوبعلا لذ يلع قبأو ءدينع رابجو «ديرم ناطيش لك اهل عضخي
 ربكتملا رابجلا زيزعلا تنأ كنإ ءىوعدلا ناسل ضبقيو «فارتعالا ناسل طسبي

 كو لذا نمو هَل نكي لَو كلما ف ُكيِرَض مَ لكي لو لو ذنب زل ىلا هَ دلك ٍلُثَو » . راهقلا
 هِي دلو َنَِسرُمْلا لع ُمَكَسَو تعصي اع وَّزِعْلا بر كير َنَحْبسا» ١١١[ :ءارسإلا] 4 ْآيِكك

 .[18479 148٠ :تافاصلا] # َتِيَلْمْلا بر
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 هسا ارحلا ءاعد

 ريبكلا ىعافرلا دمحأ ديسلل
 هنع ىلاعت هللا يضر
 ميحرلا نمحرلا هّللا مسي

 هللا مسي . هّللاب تمصتعا هّللا مسب ءهّللا ىلع تلكوت هللا مسب
 ام ِهّللا مسب ءهّللا الإ ريخلاب يتأي ال هللا ءاش ام هّللا مي «هللاب ترصتنا
 ةمعن نم ناك ام هّللا ءاش ام هللا مسب ءهَّللا الإ ءوسلا فرصي ال هللا ءاش
 رهظ هللا مسب هللاب الإ ةرق الو لوح ال هللا ءاش ام هللا مسي هللا نمف
 تزرب هللا مسب ءهللا رمأ ىتأ هللا مسب هللا رصن ءاج هللا مسب هللا رس
 هللا مسب ءهّللا لويخ تبكر هللا مسب هللا ةملك تمت هللا مسب هللا ةراغ
 تايآ تعمل هّللا مسب هللا لاجر تءاج هَّللا مسب ءهّللا دونج ترشتن ا
 انلوح هللا مسب هللا رتس انيلع هللا مسب هللا نامأ يف نحن هللا مسب هللا

 مسب هللا ٌبزح انسرحي هللا مسب هللا ظفح انقْؤف هللا مسب هللا نصح
 نامأ ءارحص ىلإ انجرخ هَّللا مسب هللا الإ هلإ ال ةحاس يف انلخد هّللا

 نوبلاغلا نحن هللا مسب ءهّللا دنع نم لك لق هللا مسب . هللا لوسر دمحم
 دمحلاو هّللا مسب «هللاب ىفكو هللا مسب هللا دي انعم هللا مسب ءهللا نذإب

 . هّللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هّللاو هللا مسب ءهلل

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
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 #39 سس 77. ييعاقرلا دمحأ يديسل ةمعنلا ظفح بزح

 ةهمعنلا ظفح بزح

 يعافرلا دمحأ يديسل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 :اذه وهو فئاظولا يف امك ًامئاد سمخلا تاقوألاب ةالصلا بقع أرقيو
 .اهلومش ةمحرلا نمو اهماود ةمصعلا نمو ءاهمامت ةمعنلا نم كلأسأ ينإ مهللا

 ناسحإلا نمو .هدعسأ رمعلا نمو .هدغرأ شيعلا نمو .اهلوصح ةيفاعلا نمو
 الو انل نك مهللا «هعفنأ فطللا نمو هبذعأ لضفلا نمو .همعأ ماعنإلا نمو همتأ

 ةيفاعلاب نرقأو .انلامآ ةدايزلاب ققحو ءانلاجآ ةداعسلاب متخا مهللا .انيلع نكت

 ىلع كوفع لاجس ببصأو .انلامو انريصم كتمحر ىلإ لعجاو ءانلاصآو انودغ

 .انداهتجا كنيد يفو انداز ىوقتلا لعجاو .انبويع حالصإب انيلع نمو .انبونذ

 جهت ىلع انتبث مهللا .انداعم كتاوضر ىلإو .اندامتعاو انلكوت كيلعو

 انع ففخ مهللا .ةمايقلا موي ةمادنلا تابجوم نم ايندلا يف انذعأو «ةماقتسالا

 انباقر قتعأو ءرارشألا رش انع فرصاو انفكاو .راربألا ةشيع انقزراو رازوألا لقث

 اي راتس اي ميرك اي ءرافغ اي زيزع اي ءرانلا نم انناوخإو انتاهمأو انئابآ باقرو

 ؛هعابتا ينقزراو أقح قحلا ينرأ مهللا . هللا اي هللا اي هللا اي ءرابج اي ميلح

 .ىرهلا عبتأف ًاهباشتم ىلع لعجت الو ءفبانتجا ينقزراو ًالطاب لطابلا ينرأو
 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ايندلا بلط يف تومأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا

 نيمحا هسصصو“ةلار ديبحم انديس نلعاهللا نلضو

 ..نيملاعلا بزر هلل ةمعتلاو
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 حوتفلا برح
 يعافرلا دمحأ يديسل

0 

 تيبييو / «مالعألا تعفرو :مالظلا َيِلجَ اجرلا ا ىجّدلا قلفناو دقعلا

 هللا باب حتف . . هللا مسب جرفلا ءاجو عرتملا بهذو «لويخلا تبكرر لوقنلا

 هللا عسب ولأ دنع نِماَلِإ رسل مر هللا عسب . . © َِّلأ ّلَع توم > هللا مسب

 نم ناك ام هللا ءاش ام هللا مسب « . وهأ ِدنِع َنْي لك لقط هللا مسب 4 هلأ يشح»



 يعافرلا دمحأ يديسل حوتفلا بح بس ل سلع تتح 0-1

 انك كل انما » هّللاب الإ ةوق الو لوح ال ءهّللا ءاش ام هللا مسب هللا نمق ةمعن موم ص موسم
 هللا لضف كلذ ًاباوبأ تناكف ءامسلا تحتفو [؟ ١ : حتفلا] 4 ُهَنأ كل َرِيمَل اي

 كير دمَحي خي ابو أ يو يب نوُلْعَدَي سال َتَبَأَرَو ُحْمَملاَو ا

 كيلع انلبقأ انالوم هلل دمحلا «[" ١ :رصنلا] 4م ناك ٌمَنِ د َّ
 نزع نكي لاعلاب كاعلع .راذعألا نم نيدرجتم كيلإ انهجوتو . 0
 بيتا نرقنا 8 يركلا كيب ىلع لحلا ميدقلا كنالك يق تلق تنأو «لاؤسلا

 ناسلب نوملكتم ءاجرلا رازإب نورزاتم ءاطعلا بابب نوقناو نحت اهف 4و
 كناحبس «ءاقبلا كلو ءءانفلا لكلا لآمو .ءامسلاو ضرألا كل نم اي .ءاعدلا

 عم انبنذو .ريقح ٌءيشل كتمظع عم انتمه ءانقلاخو انبرو انالوم فوؤرلا تنأ

 عم انلذو «ليتف نم ٌرشع كوفع عم انؤطخو ءًاريبك ناك نإو ًائيش دعي ال كمرك
 سنؤم اي «باوصلا مهلم اي «باوبألا حتفم اي .ليجبتلاو زعلا هل ام كتفأر

 اي «باعصلا رومألا لهسم اي «بابسألا ببسم اي «بالطلا لصوم اي ؛بابحألا
 ؛حاورألا رارسأب كلأسأ ءنانم اي نانح اي ؛نايد اي ميرك اي ءنمحر اي ميحر

 حتفت نأ «حاتفلا كمسا ىنعم رس ةقيقحبو حاضولا كرونبو ؛حابشألا تاكرحبو
 لغتشنل «ةينابرلا كتاماعنإ لخادم نم الخدو ؛ةيناحبسلا كتاحوتف نم اآباب انل

 «يناسفنلا ىلقلا ةقالع نم «ينامحرلا حتفلا اذه ةكربب صلختنو .كريغ نع كب

 ىلمتنو «ىنسحلا كئامسأ رارسأ ىلع علطنو .ىنسحلا مهل تقبس نمم نوكنو

 امو ناك ام كب دهاشنو ءءانسحلا رس تاذ رهاظم تاراشإ يناعم لامج راونأب

 كلو كعمو كب نوكنو .«نونلاو فاكلاو ؛(ن) ةقيقح كرسب مهمنو .«نوكي

 الو فارحنا الو ءلسك الو تافتلا الو «للخ الو وهل ريغ نم كيلإو كنمو

 انيلع سفنلا تدش «ةفوهلملا بولقلاو ةفيعضلا ماسجألل ةحارلا عم .للم

 كبح قنحبف كايإ الإ دمتعم الو تنأ الإ أجلم انل امو ءاهقانخ تقيضو ءاهقاثو
 ءايبنألا ةمرحبو كدنع هتمرحبو .كيلع هتمرحبو .كيلع هقحبر دّمحمل

 نيلوبقملا دمحم ةمأو نيلماعلا ءاملعلاو نيحلاصلاو ءايلوألاو نيلسرملاو

 رلاو ملاو صعيهكو سيو قسع محو سطو هط ةمرحبو «نيبرقملا كبابحأو
 نأ كلأسن .ميظعلا كمسا ددمبو ؛ميدقلا كمالك رسبو ءمحو ةءاربو مسطو

 تمعنأ نيذلا عم نيبوبحملا رتفد يف انبتكت نأو انقازرأ لهست نأو ءانقاثو لحت

 ءالبو ايندلا ّمه انفكاو ؛ءنيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع

 الو فارحنا الو غيز الب انبولق يف ناميإلا رس تبثو سانلا نع اننغأو ةرخآلا
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 ناطيشلا سئاسد نم هب ملسن ًاملع ةيندللا كمولع نم انملعو «فالخ الو كش
 هتنايصب يفكنو «نافرعلا تاماقمب هتكربب لزننو ءناسحإلا لزانمل همامزب داقنو

 ةنايخ نم هتيانعب ظفحنو ءناطلسلا بضغ نم هرسب نمأنو «ناودعلاو ملظلا ةيذأ

 الب هتقيقح بيسب لخدنو «ناميإلا لهأ عم هددم ةكربي رشحنو «نامزلا لهأ
 هذدم ةقذب مدختسنو ؛«ناسحلا روحلا نم هتجهب ةفاطلب جوزتنو «نانجلل باسح

 يقابو انودلاوو نحن .نمحرلا ليلخ ميهاربإ راوجب هرون ةعلطب نوكنو .نادلولا
 انءاجر مهللا لبقت ءناميإلا لهأو نوملسملاو انناريجو انلهأو ؛ناوخإلا

 «نيبئاخ ءاجرلا دعب الو «نيدورطم ءاعدلا دعب اندرت الو ءانءاعد بجتساو

 .ناميإلاو ريخلاب انمركأو ءلوصولا لبحب ائنلصوأو «لوبقلا باب ىف انلخدأو
 نيذلا انناوخإلو انل رفغاو «نافرعلا لهأ ةياده اندهاو «ناسحألاز ةكربلاو

 «تانمؤملاو نيتمؤملاو ءتاملسملاو نيملسملا لكل رفغاو ؛ناميإلاب انوقبس

 .تاومألاو مهنم ءايحألا

 هيلع هللا ىلص دمحم مظعألا كيبنو ؛مركألا كبيبح ىلع ملسو لصو
 ناسحإب مهل نيعباتلاو «نيرهاطلا نيبيطلا هتيب لهأو هباحصأو هلآ ىلعو ءملسو

 بر هلي دلو َنَِسْرمْلا َلَع ْمَكَسَو توُسسي اَنَع ةَّرِْلا َتَرَكْيَر َنَحْبْس» نيدلا موي ىلإ
 148٠-0 ١187[. :تافاصلا] « َِيَلْمْلا
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 صاخ ءاعد

 يعافرلا دمحأ يديسل

 . هنع ىلاعت هللا يضر

 :وهو ءاشعلا دعب ةليل لك هأرقي ناك ءاعدلا اذه

 ةبوتلل انقفوو «ةباجنلا برس يف انب رس مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نم اي «هباجأ رطضملا هاعد اذإ نم اي «ةباجإلا باوبأ انتيعدأل حتفاو ؛ةبانإلاو

 يف «بيبحلاو هتلزنم يف ليلخلاب كلأسن انإ مهللا ,نوكيف نك ءيشلل لوقي
 مهللا . ميرك اي ميحر اي هتلر انم لكل رفغت نأ .هتعاط يف صلخم لكبو هتبترم
 ؛كتبحم يف ًاقارغتساو كيلإ ًاهلوت كلأسن «قالخ اي ّيوق اي «ءقازر اي فيطل اي
 «نيقيلاو ناميإلا ىف ةوقز ءايرم ًائينه ًابيط اقزرو ءايفخعو ايلج ًالئاش ًافطلو

 ال ءدبأتيو ىقبي ًافرشو .دلختيو مودي كب ًازعو ؛«نيدلاو قحلا يف ةبالصو



 يعافرلا دمحأ مامإلا يدبسل نصحلا بزح 0 ل حيويا

 بيرق عيمس كنإ ءاولع الو ضرألا يف داسف ةدارإ الو .أوتع الو ًاربكت طلاخي

 1 ل ا «نيمحارلا محرأ اي كتمحرب بيجم

 مهلآ ىلعو .نيلسملاو نييبنل ١ ميمجت ىلع كلافجر كلدلجب ملطوب لص

 . نيعمجأ مهبحصو

 هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس
 .نيملاعلا بر

 : يهو ةفيرشلا ةالصلا هذه هنع ىلاعت هللا يضر هداروأ نمو

 .علاطلا ردبلاو .مطاسلا رمقلاو .عماللا رونلا ىلع لص مهللا

 . عراشلا يبنلاو .مفاشلا بيبحلاو . عساولا ددملاو . عماهلا ضيفلاو

 ففيلاو . عماسلا بطاخملاو . عئاطلا رومأملاو . عداصلا لوسرلاو

 هلآ ىلعو هيلع هّللا ىلص . عيادلا فرطلاو . مياكجلا بلقلاو . عمطاقلا

 لهأ نم مهعابتأو ماخفلا مهدالوأو . ماظعلا هباحصأو . ماركلا هدالوأو

 ؛مالظلا نجو .مامحلا حان ام .مايألاو يلايللا رمم ىلع .مالسإلاو ةنسلا

 . ماقو ىتف دعقو . ماصو ملسم جحو
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 نصحلا بزح

 ىعافرلا دمحأ مامإلا يديسل

 هنع ىلاعت هللا يضر
 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ةوطسبو .تبجتحا يئادعأ نم كشرع بجح ءاهب رون ؤلألتب مهللا

 ناطلس لك نم كتوق ديدش لوح لوطبو .تئثغتسا ينديكي نمم توربجلا

 رس نم رسلا نونكميو «تذعتسا 0 ملا موميديو . تنصحت

 سلا را ل ل

 انديس ىلع هللا ىلصو [؟١ :ةلداجملا] 4 ٌرِيِرَع ىو هَمَأ بِإ َخْسْرَو أنأ ىَريِطَأَ ُهّأ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم

© © © 



 121 7 يي بي اا ل يو ل يعافرلا دمحأ مامإلا يديسل رتسلا بزح

 رتسلا بزح
 يعافرلا دمحأ مامإلا يديسل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا ن نمحرلا هّللا مسب

 الإ هلإ ال .وه تنأ تنأ وه .رسلا تاذبو . تاذلا رسب كلأسأ ينإ مهللا
 ودعو يودع نم . هلل مسا لكبو . هللا شرع رونبو .هللا رونب تبجتحا تنأ

 هللا الإ ةوق الو لوح ال“ ةرم لأ فلآ ةئامن هللا ىلطالكاوتتا نو: هللا

 يناطعأ ام عيمجو يدلوو يلامو يلهأو ينيدو يسفن ىلع تمتخ . ميظعلا يلعلا
 تارمشلا راطتأ ىلع هب مخ يذلا عينملا سودقلا كلملا هللا مئاغب يبر
 .ليكولا معنو للا انيسح .ضرألاو

 . نيمآ . .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس هقلخ ريخ ىلع هللا ىلصو
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 راتسلا بزح
 ييوكابلا يجي يديسل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا لصو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 اي ءرابج اي ليلج اي ءرافغ اي زيزع اي «راتس اي راتس اي مهللا ءملسو هبحصو هلا
 ربقلا باذع نم انصلخ ء.راهنلاو ليللا ربدم ايو هراصبألاو بولقلا بلقم

 انرودص حرشاو انروبق رونو انبولق رهطو انبونذ رفغاو انيويع رتسا يهلإ .رانلاو
 «دويعم اي كتدابع قح كاندبع ام كناحبس ءراربألا عم انفوتو انتائيس انع رفكو

 اي كركذ قح كانركذ ام كناحبس «فورعم اي كتفرعم قح كانفرع ام كناحبس

 ؛ةمحرو هللا نم ًالضف ءروكشم اي كركش قح كانركش ام كناحبس .«روكذم

 «قيفوتلاو ةعاطلا ىلع هلل دمحلا ملا ةييسلا هلل ءةمعنو هللا نم ًاركش

 ءريصقتو ناصقنو نايسنو ءاطخو وهسو دمع بنذ لك نم ميظعلا هللا رفععشو

 ام كدماحم عيمجب كدمحنت «كديزم ئفاكيو كمعن يفاوي ادمح دمحلا كل مهللا

 «ملعن مل امو اهنم انملع ام كمعن عيمج ىلع كركشنو .ملعن مل امو اهنم انملع



 يبوكابلا ىيحي يديسل راتسلا بزخ بسسس ااا

 لكل تددعأ ؛لاحلا نسحأ ىلإ انلاح لوح لاحلا لوحم اي ,ءلاح لك ىلعو
 لكلو ؛هَّلل ركشلا ءاخر لكلو ءهَّلل دمحلا ةمعن لكلو ءهّللا الإ هلإ ال لوه
 قيض لكلو «هّلل انإ ةبيصم لكلو هللا رفغتسأ بنذ لكلو هللا ناحبس ةبوجعأ
 لوح ال ةيصعمو ةعاط لكلو هَّللا ىلع تلكوت ردقو ءاضق لكلو هللا يبسح

 بلاغ وهو ءيش هّللا بلغي نل هللا ءاش ام مغو مه لكلو ءهّللاب الإ ةوق الو

 ةرخآلا يف هل ةياغ ال ءاعد نمل هللا عمس «ىفكو هللا يبسح «ءيش لك ىلع

 تيميو ىيحي دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هّللا الإ هلإ ال ءىلوألاو

 لك ىلع وعو.ريضملا هبلإو.ريخللا هذيب ايقاب ادمض امئاد ادبأ تومياال لح وهو
 لجو كراج رع .كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث يصحأ ال ءريدق ءيش

 امني امو ٍضْرأْلا ىف اَمَو تونمَّسلأ ىف ام مل ئوَتسآ ٍشرَمْلا َلَع ُنَحَبلا 8 كريغ هلإ الو كؤانث

 « ينقل ةمسألا هل وهال هَل آل هَ قَْلَو ريل مليون َرَهْجج نإَو ذل َتنع اَمَ
 ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا وه ءميظعلا هللا قدص اهب هوعداف [8- 0 :هط]

 ربكتملا رابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا ميحرلا نمحرلا
 «هلالج لج» ءميلعلا حاتفلا قازرلا باهولا راهقلا رافغلا روصملا ئرابلا قلاخلا

 لدعلا مكحلا ريصبلا عيمسلا لذملا عملا عفارلا ضفاخلا طسابلا ضباقلا

 تيقملا ظيفحلا ريبكلا يلعلا روكشلا روفغلا ميظعلا ميلحلا ريبخلا فيطللا
 دودولا «هلالج لج ؛ميكحلا عساولا بيجملا بيقرلا ميركلا ليلجلا بيسحلا

 يصحملا ديمحلا يلولا نيتملا يوقلا ليكولا قحلا ديهشلا ثعابلا ديجملا
 دجاملا دجاولا مويقلا يحلا «هلالج لالج» «تيمَملا ييحملا ديعملا ئدبملا

 رهاظلا رخآلا لوألا رخؤملا مدقملا ردتقملا رداقلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا

 كلام فوؤرلا وفعلا مقتنملا باوتلا ربلا ؛هلالج لج: «يلاعتملا يلاولا نطابلا

 يطعملا ينغملا ينغلا عماجلا طسقملا «هلالج لج» «ماركإلاو لالجلا وذ كلملا
 لج » ءروبصلا ديشرلا ثراولا يقابلا عيدبلا يداهلا رونلا عفانلا راضلا عناملا

 .هتافص لاثمألا ةهباشم نع تهزنتو .هتاذ هايشألا نع تسدقت يذلا «هلالج

 عةلق نم ال دحاو «هتاعونصم هتينادحو ىلع تلدو «هتايآ هتيبوبرب تدهشو

 ةياغلاب قورعم فوصوم ناسحإلابو «فورعم دوجلاب .ةلع نم ال دوجومو

 طاحأ ؛ءاهتنا الب ميقم ميرك رخآو «ءادتبا الب ميدق لوأ ءةياهن الب فوصومو
 دلي مل يذلا ءًالضفو ًافطلو ًاملحو ًامرك نيبنذملا بونذ رفغو ءًاملع ءيش لكب

 معن «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل ءدحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ملو



 ار ا ولالا نيني ينيك راندا بوح

 ىلاعت هّللا انبسحو ءريصملا كيلإو انبر كنارفغ «كنارفغ ءريصنلا معنو ىلوملا
 ءاشي ام هللا لعفي ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو هدحو
 «نيملاعلا بر هللا كرابت رمألاو قلخلا ُهَّل اَلأ هتزعب ديري ام مكحيو «هتردقب
 ًارداق ًاكلمو «ًارابج ًالداع ًاهلإ ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو

 هدبع ًادمحم انيبنو انديس نأ دهشنو ءًاراتس بويعللو ءأرافغ بونذلل .ًأراهق

 هلآو هيلع هللا ىلص ىضترملا هبيبحو ىدتقملا هنيمأو ىبتجملا هلوسرو ىفطصملا
 «ىندأ وأ نيسوق باق بحاص ىرولا رون ىجدلا ردب ىحضلا سمش ملسو

 دجو نيتلبقلا مامإو نيمرحلا يبنو نيلقثلا لوسر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ةعمجلا بحاصو نيبرغملاو نيقرشملا نيزو نيرادلا يف نم عيفشو نيطبسلا
 ًايحطبأ ًايشرق ًايمشاه ًايندم ًايكم ًالوسر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :نيديعلاو

 اسمش ايرد ابكوك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص «ًيبن ًايقن أيقت ًايناحور ًاحور ًايبورك

 هيلع ملسو ىلاعت هللا ىلص ءًارينم ًاجارس ًاريذن ًاريشب ًاينارون ًايرمق ًارمق ًائيضم
 نم نييدهملا نيدشرملا نيدشارلا هئافلخو هدالوأو هجاوزأو هباحصأو هلآ ىلعو

 قيفرلا راغلا يفو «قيدنزلا لتاق قيفشلا خيشلا ىلع مهنم ًاصوصخ .هدعب
 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نينمؤملا ريمأ قيقحتلا ىلع مامإلا قيتعلاب بقلملا

 باحصألا نيز باوألا ريمألا ىلإ باهولا كلملا نم مالسلا مث هنع ىلاعت

 ريمأ باتكلا يف روكذملا باوصلاو قدصلاب قطانلا بارحملاو دجسملا رواجم
 ىلإ نانملا كلملا نم مالسلا مث هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا
 ىلع ديهشلا ناميإلاو ءايحلا بحاص نآرقلا عماج نمحرلا بيبح نامألا ريمألا
 كلملا نم مالسلا مث هنع ىلاعت هللا يضر نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ ناقرفلا
 ءارهزلا ةمطاف جوز يربيخلا بابلا علاق يبنلا مع نبا يصولا ريمألا ىلإ يلولا

 هنع ىلاعت هللا يضر يفولا يخسلا يضرلا يلع نينمؤملا ريمأ يبنلا مولع ثراو

 نيديهشلا نيديعسلا نيمامهلا نيمامإلا ىلع مالسلا مث ءههجو هللا مركو
 ءاضقلاب «نيبيسنلا نيبيسحلا نيردبلا نيرمقلا نيسمشلا نيلوتقملا نيمولظملا
 هللا دبع يبأو نسحلا دمحم يبأ نينمؤملا يريمأ نيرباصلا ءالبلا ىلعو نييضارلا
 نيعاجشلا نيمركملا نيميركلا نيمعلا ىلعو اهنع ىلاعت هللا يضر نيسحلا

 نيرجاهملا نم ةياحصلا عيمج ىلعو سابعلاو ةزمح نيمرتحملا نيمظعملا
 نيعمجأ مهيلعو انيلع ىلاعت هللا ناوضر :راربألاو رايخألا نيعباتلاو راصنألاو

 .رارقلاو رشحلا موي ىلإ ًاريثك ًاريثك ًادمحو ًادبأ امئاد ًاميظعت مظعو ًاميلست ملسو



 يقوسدلا ميهاربإ يديسل فيرشلا نيصحتلا ل ب ل 4

 :اذه وهو ًارس ءافخإلا ءاعد أرقي مث

 ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع مهللا لصو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 انيولقو كتفرعمب انئطاوبو كتمدخب انرهاوظ نيز مهللا ملسو هبحصو هلآ
 يبلق يف لعجا مهللا .كتدهاشمب انرارسأو كتنواعمب انحاورأو كتبحمب

 رون يلامش نعو ًارون ينيمي نعو ًارون يرصب يفو ءآرون يعمس يفو ًارون

 ينلعجاو ًارون يل لعجاو ًارون يفلخو ًآارون يمامأو أ ارون يتحتو ًارون يقونو
 «نيملاعلا ابر هلل دمحلا (ًارهج أرقي مث) ؛نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ًارون
 (ًاثالث دملاب ) هّللا الإ هلإ ال ءاناتوم محراو انضرم فشاو اناعد بجتساو

 يبن لك ىلع ىلصو' ءأقدصو ًاقح هللا لوسر دمحم انديس (دملاب) وه

 ًارطاخو العفو الوق هللا هرك ام عيمج - نم (ًاثالث) هللا رفغتسأ .كلمو يلوو

 ربكأ هللا (©5) هلل دمحلا (63 هللا ناحبس :لوقي مث ءهيلإ بوتأو ًارظانو

 ةركب هدمحبو ميظعلا هللا ناحبسو ًاريثك هلل دمحلا ءًأريبك ربكأ هللا (77)

 الو ًاريدق ًاميدق ًادوبعم ًاناطلس ًاراتس ًاراهق ًارابج اكلم هَّللا ىلاعتو ءاليصأو

 انيونذ انل رفغاو «ميرك اي انع فعاو ؛ميظعلا َىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح
 ىلإ اهباوث يدهيو (ةحتافلا) نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ميحر اي نمحر اي

 ةقيرطلا خياشملو ماركلا هتيب لآو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرضح
 .©سي٠ ةروس أرقي مث . مهب انعو مهنع ىلاعت هللا يضر نيعمجأ
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 فيرشلا نيصحتلا

 يقوسدلا ميهاربإ يديسل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مهللا ءًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 هّللا ىلص دمحم انديس هيلع يذلا رونلاو يسركلاو شرعلاب كلأسأ ينإ
 نم رش ينيفكت نأو هيلإ ينتجوحأ نم بلق يل رخست نأ ملسو هلآو هيلع

 رداقو هب ملاع تنأ ءيش لك توكلم هديب نم اي ءهيلع ردقأ الو يلع ردقي

 هباب .هّللا الإ هلإ الإ هروس ههّللا هسسأ يذلا نصحلاب تنصحت ء.هيلع



 هه نامعنلا ةقينح يبأ مامإلل ميظع نصح

 ًاءوس يل دارأ نم هّللاب الإ ةوق الو لوح ال هحاتفم ؛هّللا لوسر دمحم
 لضفب ءدحأ نم يلابأ ال ءددملا هنم ذفن يمهس .دسألا انأ هللا هلذخ
 َملَوَدَلوُي ْمَل أو داب ل دَمَصأأ ُهَنأ ٌدحَأ ُهَنآ َوْهلُش > ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ليمج اي مهللا (تارم ثالث) [؛ - ١ :صالخإلا] 4 ٌدَحَآ اوُمُك ل
 ؛ىهنو يلع رمأ نم رش ينيفكت نأ ىهتنملا ةردس نم ءالبلا 00 اذإ رتسلا

 مهبرو يبر هللا تنأ كنإف ءمهدهف يلع ارغب نإو مهذرف ينوؤاج نإ مهللا
 لكم اووي ”نو) (أثالث) 4 ةيصلا يكل ومو د يْكِيعَيَت » مهلك قئالخلا كرو
 [١؟8 :ةبوغلا] © ِوِيِظَمْلا شْرصْلا بر َرْهَو بلكي كل هال هَل آل هّلنأ وسخ
 بر هّلل دمحلاو ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 . نيملاعلا
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 ميظع نصح

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رونب ءكسفن اضرب .ءكشرع ةزعب .كقلخ ددعب كلأسأ ينإ مهللا

 .«كركش ةقيقح قحب «كتفأر طسبب «كتردق ةياغب ءكملع غلبمب .كهجو
 ةياهنب .ءكفصو مامتب .«كتافص لكب «كتئيشم كاردإب .ءكتمحر ىهتنمب

 ضيفب ءْكّنَم لامكب ؛ءكلضف ليزجب «كرتس ليمجب .كرس نوئكمب «كئامسأ

 «كتيندارف ديرفتب «كتاملك دادعأب .كتمحر قباسب .كبضغ ديدشب ؛كدوج
 «كهاجب «كئايربك ةمظعب .«كتيبوبر ةزعب ؛«كتاقب ءاقيب « كتينادحو ديحوتب

 «كتيرابجيب «كتيتوكلمب «كتدايسب كماعنإب «كلاعفأب «كلامكب .«كلالجب

 لعجت نأ كقح قحبو .«كقحب «كناسحإب «كربب «كفطلب كفطعب .كتّينانمب

 تافآلا عيمجو ءالبلاو ءابولاو مومغلاو مومهلا نم ءافشو ًاجرخمو ًاجرف انل
 مح قحبو «ءصو سيو هط قحبو ؛صعيهك قحبو ةرخآلاو ايندلا يف تاهاعلاو

 . نيمحارلا محد: ءايو اك كل اجنن انإ دنلوب ع



 يعفاشلا مامإلل ميظع نصت يح سس لل 55

 ميظع نصح

 يعفاشلا مامإلل
 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لك نم ٠«كلالج مظعو «كتراهط ةكربو «كسْدُق رونب ذوعأ ينإ مهللا

 كبف يذايع تنأو ءثوغأ كبف يئايغ تنأ مهللا ءريخب قرطي ًاقراط الإ قراط
 ديلاقم هل تعضخو «ةربابجلا باقر هل تلذ نم اي ءذولأ كبف يذالم تنأو «ذوعأ

 الإ هلإ ال «يرارقو يمونو يراهنو يليل يف كتبوقعو كيزخ نم ينرجأ ؛ةنعارفلا
 يف ينلعجاو ؛كدابع رش ينع فرصاف ءكِتاحّبُسل ًاميركتو .كهجول ًاميظعت تنأ
 نيمحارلا محرأ اي كنم ريخب يلع ْدْعو «كظفح تاقدارسو «كتيانع ظفح
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 ءالبلاو ءابولا نم ميظع نصح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 سي «انناطيح كرابت ءانباب هللا مسب ءانتيامح قسع مح ءانتيافك صعيهك
 لوقت مث ؛ظوفحم حول يف ديجم نآرق وه لب طيحم مهئارو نم هّللاو ءانفقس

 هّللا ركذلو زيص نمل نيععلا هللاو ءرهقو يبر رع ءرذدقو يبر لج (ًاثالث)

 انع عفدا ءملألا عيمجب ًاملاعو ءمسنلا ئراب ايو .مقسلا عفار اي مهللا ءربكأ

 نيمحارلا محرأ اي كتمحرب 2 م تومو ضارمألاو ءابولاو ءالبلا

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
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 ةلالجلا ءاعد

 يناليجلا رداقلا دبع يديسل
 هنع ىلاعت هللا يضر
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ٌتبجتحا .وه تنأو تنأ وه ءرسلا تاذبو .تاذلا رسب كلأسأ ينإ مهللا

 ال فلأ ةئامب هللا ودعو يودع نم لل مسا لكبو ّللا شرع رونبو مّللا رونب



 9/ ب __ىل_--- يوولعلا هيققاي دمحأ نب خيش بيبحلا بزح

 هيناطعأ ءيش لك ىلعو يلهأ ىلعو يسفن ىلع ُتمتخ ءهّللاب الإ ةوق الو لوح

 معتو: هللا اًنيَسَحَو «ضرألاو تاومسلا راطقأ هب متخ يذلا عينملا هللا متاخب يبر

 ريالا يامل هللا د رب ةاراارعللو .ريصنلا معنو ىلوملا معن «ليكولا

 نما + :نيفستلا ةفيضز هلآ ىلعو دعم ندع ىلمتمللا" قو

 بيبحلا ن

7 
 هنع ىلاعت هّللا يضر
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءينّشملي ءيش لك نم ينسرحي ميحرلا ؛يقيفر نمحرلا ؛يقيرط هللا مسب
 هللا ىلع تلكوت «سي ب تنصحت هللا يبسح يفيس «يسرت يسركلا ةيآ

 نجلا رش ينع بجحا هللا اي ءًاسمه الإ عمست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو

 .نونكملا كملعو ؛نوصملا كرس رسب .نوكيف نك ءيشلل لوقي نم ةمرحب سنإلاو
 ال نم اي ؛يتجاح لكو نالف بلق يل رخس ؛نويعلا نع نوزخملا كمكح يف امو

 تاومسلا هب هللا اعد امب مكيلع تمسقأ ؛ءيش لك يل رخس ؛ءيش هزجعي
 « ٌكِيِظَع َنوُمَلعت ل دل ُمَنِإَو» ٠ 01 :تلصف] 4 نبط ان انت > :ف نيضرألاو
 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هَّللا ىلصو 7 : ةعقاولا]
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 بيبحلا درو
 يولعاب طيمس نب نيز بيبحلا نب دمحم

 هنع ىلاعت هللا يضر
 ميحرلا ن نمحرلا هّللا مسب

 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هّللا ىلصو «نيملاعلا بر هّلل دمحلا
 انيسمأو انحبصأ يلامو يناوخإو يدالوأو يدلاوو يلهأو ينإ مهللا ءملسو

 مناوخإو يدالوأو يدلاوو يلهأو ينظفحا .ةعادولا عيضي يب ال نم دنع ةعادو

 ءاذجألاو ماقسألاو عاجوألاو ضارمألا نم كي ذوعأ ينإ نإ مهللا (ًاثالث) يلامو

 ايندلاو نيدلا يف بئاصملاو تايلبلاو تاهاعلاو تافآلاو تايذألاو مالآلاو
 ًاقيرغتوأ افيرح وأ الرغاوأ اقف ترما ذأ كيةوعأ ينإ مهللا (اثالث) ةرخآلاو



 يقوسللا ميهاربإ يدبسل ريبكلا بزحلا ب 06م

 ينفوت ينتيفوت اذإو ةبيط ةايح ينيحأ مهللا «ةبرغ وأ ةءاجُف ىلع وأ ًاقبوُم وأ

 ينيب لحو ينع هفرصاو يايندو ينيد يف ينيذؤي امع ينبنجو ينع ضار تناو

 «نيمحارلا محرأ اي كاضرب ينضرأو ؛:يودعو كودع ىلع ينرصناو هثيبو

 ينع تعفدو ؛هللا بحب تمصتعاو ؛هللا ةزعب تبجتحاو ؛هللا ةردقب تنعتسا

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال فلأ فلأب ءوس لك

 . ملسو هبحصو هلإو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
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 ريبكلا بزحلا

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هبححصو هلآ نلعو ديم انيس ىلع هللا نلشو ٠ نيملاعلا تودلل كيلا

 لع انلَعَحَو اووُبَسَم اًباَجِح رضا نمو ال َنبذْلا نيو كبي المج َنامَْلا َتَأرَف اَدِإَو 9# ملسو
 4 ارو زهرا لع أولو مدس ٍناَمرَمْلا يف كير َتركَذ اذِإَو ارقو ْمِعاَاَم فو ُهوهَفَعي نأ نك ميول سلا سرس م كر و ص سر ل را نجس ل صد رع اس مم عر در رم 4 هورع .

 «َنيِومْف كاّيِإَو دبعن َكاّيِإ نييثلا موي كيلدماط اي [43 :46 :ءارسإلا]
- 

 ميلا ور ٍِ .[884 : ءايبنألا] « حريثرولا ٌرْيَح َتنأَو ادْرََم ٍقرَّذَم ال بر » [5 .4 : ةحتافلا]

 اْوَون امع اوُمصو اومعف اَوَوَن امع اَوَوَل مث ءاوون امع اْوَوَلَف اْوَوُن ملا
 اًعَبَع كَدفَلَح اَمَنَأ ْرْمْبْسَفَأ » [80 :لمدلا] 4 َنُمِطَي ال ُْهَماوُمَلَظ امي مِهلَع ُلْوَقْلآ َمَقَوَو»
 رهف ْنمْواَدَحس ْمِِْ ب ْنِاَلَمَجَي »9 ١١١[. :نونمؤملا] 4 نم اها مُكْدأَو
 نم أودت نأ متمطَتسا نإ ٍضإلأو نبل ٌرمعَمَب ظ .[4 : سي] 4 َنيٌرعي ال ْمُهَ َمُهَسِشْعَأَت اًدَس
 . [”7 :نمحرلا] « نطلب الإ ودمت الاردن ٍضرالاو ِتونَمَسلَأ ٍراَطَقَأ

 ٍ . ميلع عيمس كنإ «ثالث» (هّللا اي كؤالآ الإ ءالآ ال)
 يلعلا هللا الإ ةوق الو لوح الو ٠١5[ :ءارسإلا] © ْلَزن َيَاو هنأ َيَلَليَو »

 دئاكم تشالتو «دناعم ديدش شطب يذ لك لذو ءدرام لك مَجَتْلا ,ميظعلا

 نهف تامئاقلا تاومسلاب «نيملاعلا ٌبر اي كئامسأب ؛«نيعمجأ سنإلاو نجلا
 ,كالمألا فقاومب تافدارتملا بجحلاب :«تاقباطتملا عبسلاب «تافقاو ةردقلاب

 عضاومب .؛تاياغلا ةياغب «طيحملا شرعلاب طيسبلا يسركلاب .كالفألا يراجم يف



 تق سنن بسس يقوشفلاا ميهاربإ يديسل زيبكلا بزتحلا

 اوُتبكف ةدرملا تعضخ «ىندأ وأ نيسوق باق ناكف «ىلدتف اند نمب .«تاراشإلا

 ءدساحلا لذو دراملا ئسخ ءاوتبكف هللا ءامسأب ءادعألا تبك ءاوُضِحُدو

 فيك مأ ؟يلمأ يهلإو فاخأ فيك ءاءوس يل ىون نم لك ىلع هّللاب تنعتسا
 .قراملا ةوطس نمو «قسافلا ديك نم ينسرحا مهللا ؟يلكتم هللا ىلعو ماضأ
 هول هَطَِْبَم » تيمح قسع مح ب تيفك صعيهك ب قساغلا ةغدل نمو

 0 ا : ةرقبلا] « مييصْلا عيِمتلأ

 ,[14 :ةدئاملا] 4م اَمأَتْلَأ ٍبرمَدَ اوما ملك » هللا مظعأام هللا مسب)

 .[؟١ :ةلداجملا] 4 دير كو هلأ كرإ ّقْسْرَو أنأ كلل ُهْنَأ بك ٍَُ د

 يفاكلا تنأ ينفكا هتمكحب دابعلا رهقو «هتردقب رحبلا محلا نم اي مهللا

 ريح هَ ء[١١١ :هلط] 4مل َنَمح ْنَم باخ دََو يْوبقْلا يذل هولا تمَعَو #خ»
 « تريمآلا ني كَنِإ فَحتاَلَو لْفأ » .[15 :فسويل]) 4 َنيِديلأ * ُمَحْيَأ َوهَو اطيح

 اله ء10 :صصقلا] 4 َنيِالَللَأ ِرَْمْلا بري َتْوم نَخاَلا» ء["١ :صصقلا]

 للام » ء[دم6 :هط] © َنمَقْلا َتنأ كَّنِإ َنَخاَلا» ء[الا/ : هلط] 4 ىّتن ال كر

 « َنولَسرمْلا ىدل فاخي ال ٍنِإ فن ال9 71 :هلط] « تيرأَو عم أ امكحمم ىنَتإ اًاَنَع

 « ٍنْوَح ني مُهَتَماَءَو ل ء[66 : رونلا] © اننأ َمهِنَْح دب 0 1 ء[١٠ :لمتلا]
 .ابركو مغو هر فوتع لك نم انف مهللا ء[ع : شيرق]

 0 ل
 شوحولاو ريطلاو سنإلاو نجلا نم يناري نم عيمج يل عضخأ مهللا «هناطلس
 .يمامأ كناطلس ءايض نمو يهجو ىلع كرون نم ًارون يل لعجا مهللا «ماوهلاو
 تكدكدت .يتبيهلو ءهئامسأ ةبيهلو هللا ةبيهل نيعضاخ نيبراه اوُلو ينوأر اذإ ىتح
 ٌميِمَسْلَأ َوْهَو ده اهكِيلَيَت > ء«تيمح قسع مح ب ءتيفك صعيهك ب ؛ لابجلا

 اجبر ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو (ًاثالث) [/ : ةرقبلا] « ميل

 4 :تلصف] نمت أ ّنِم انوْكَيل اياد تحت اَمُهلَمْحَي ضو نبأ نم اناَلَسأ بدلاً
 « ريع يَ هنأ تركو لق نين هم كو اح ولاني دل هلي أوك يأ لأ

 مب رفمَِو » 6 : ءارسإلا] 4 اَيَحَرآةرَبِحْ لق #) [س 0
 الو لوح الو[: : نوقفانملا] 4 دست بح بك » ء[ : تافاصلا] 4 نلوم

 هاجر راَدُكْلا َلَع هاَنِشَأ هُهَمم َنِدَلاو هم لوي دمع » (ًاثالث) ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةرق
 معمم ساس 6 ا ا 01 ل يس

 يف ْمُهَلكَم َكِلَذ دوجسلا أ نم مههوجُو ىف ْمُهاَمِيِس اموضرَو هلأ َنِياَلْضف نو ادار هر مهي
 0 ا ناجم يك صوم

 طظيفبل َعاَيرلا ُبجْسي .هقوس لع ىَوَمسآَف ظَلْغَتْساَ ٌمَْراَمه مَحطَس جرخ أ عررك ليلا ىف همر ديرما



 يف رسدتل يغفل هنزبألا ثا تحك د جي ما

 [19 :حعفلا] 4 ميمو رغم مك تسلا اربح اما“ لا هدو راذكلأ مهب
 بحس هلآ ىلعو يوكل يبا دمحم اديس ىلع هللا ىلصو ميقعا هللا قدس

 ةلمج ليحتسملاو بجاولاو زئاجلا نم ميدقلا هللا ملع هب قلعتي ام ددع نيعمجأ

 لك يفو «ةزم تفلأ. ةثام ءوي لك ىف ةقابفلا عوز نلإ ايندلا كفل كتم ةليصقتو
 لزأ ملف زيزع اي (ةرم ةئم) زيزع اي ملسو هبحصو هلآ ىلعو كلذ ردق لثم ةرم

 .(ةرم نيعبس وأ تارم عبس) زيزع اي ًازيزع كزع يف
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 ريغصلا بزحلا

 يقوسدلل
 هنع هلل يضر

 قلاخلا هلإلا مسب ؛ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 قلاخلا ةردق عم قولخمل ةردق ال ءرذحأو فاخأ امم عنام زرح وهو «ربكألا

 ء«انتيافك صعيهك ءانتيامح قسع مح ًازيزع ًايوق هللا ناكو هتردق ماجلب هْمِجْلي

 الإ ةوق الو لوح الو (ًاثالث) [١ا/ل : ةرقبلا] 4 ٌميِصْلا عييت ٌرهَوَْن [كِيكْيَن »
 ايا ءملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ميظعلا يلعلا هّللاب

 اي هقلخب ًافيطل اي مهللا (ةرم نيرشعو ًاعستو ةئام) فيطل اي (ةرم ةئام) ئراب

 اي (تارم عبس) ريبخ اي ميلع اي فيطل اي انب فطلا هقلخب اريبخ اي هقلخب ًاميلع

 ءاقبلاو يلزألا ماودلا كل (ةرم نيتسو ًاتس) مئاد اي (ةرم نيتسو أتس) هللا
 مئاد اي كناحبس .نيئراولا ريخ تنأو اهيلع نمو ضرألا ثرت ىتح .يدمرسلا

 ةوالح انقزرا مئاد اي كناحبس :«نيرفاغلا ريخ تنأو انمحراو انل رفغاف انيلو تنأ

 .؟ميظعلا ميلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو .«نيبحملا ةرمز يف انرشحاو كتبحم
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 نيصحت

 ملاس نب ركب يبأ خيشلا نبا نيسح بيبحلل
 هنع ىلاعت هّللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيلبب انيلتبت الو ءانركش ةلقب انذخاؤت الف كتمعنب انيلع تمعنأ امك مهللا



 ق3 تسب 3. ليجع نب ىسوم نب دمحأ خيشلا درو

 نك تعسر ابر «اناطخأ وأ ائيست نإ انذحاوت الو ءاناضزو اتزبم اهدنع لقب
 نم اي ؛ميحجلا باذع مهقو كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف ًاملعو ةمحر ءيش
 لهأو ًادبأ هاطع عطقني ال يذلا فورعملا اذ اي ءانحضفي الو يصاعملا ىلع اناري

 نيبيطلا دمحم لآو دمحم انديس ىلع ملسو ّلص ًادمرس ىصحت ال يتلا ةمعنلا

 ر اي «نيملاعلا بر اي مهل تقبس يتلا مهتمحرو مهكلس يف انلخدأو نيرهاطلا
 قيض لك نم انل لعجاو نيعمجأ سانلاو نيطايشلا نم نيملاظلا روحن يف كلعجن

 رهظمو ةعيرشلا رصن ىلع انرصناو ؛ًاليبس ريخ لك نم انل لعجاو ًاجرخمو ًاجرف
 ىلع انرّبصو .كئاضقب انضر مهللاو ءميحر اي بر اي ميظعلا كرصنب قحلا
 انإ مهللا ءكتاجانم ةوالحو .كوفع درب انقزراو ؛كئامعن ركش انعزوأو :«كلالب

 نبجلا نم كب ذوعنو «لسكلاو زجعلا نم كب ذوعنو «نزحلاو مهلا نم كب ذوعن
 الو وجرن ال انلعجا مهللا ؛لاجرلا رهقو ِنْيَّذلا ةبلغ نم كب ذوعنو «لخبلاو
 بيخت ال كنإف ءكتمحر ىف نيعماط نيجار انلعجاو ؛كاوس بحن الو فاخن

 نيرشبتسم لازن ال «كباب ىلع نيفقاو كباذع نم نيفئاخ انلعجاو «نيجارلا
 حرأو «كلالجو كلام اندهشأو كِسْنأ ضاير يف انحاورأ ٌذغو «نينئمطم نيحرف
 متاخ كيفصو كبيبح ةنس ىلع انيحأو «ميرك اي انل كريبدتب قزرلا ريبدت نع انبولق

 ؛نيلجحملا رغلا دئاقو «نيرخآلاو نيلوألا ديس دمحم نيملاعلا ةوفصو نيبنلا
 انلعجا مهللا ؛نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ًاريثك ًاميلست ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ماركولاو لالجلا اذ اي كيلإ هب نيعفشتسم انلعجاو لعفلاو لوقلا يف هتنسل نيعبتم

 ره هباحصأ ةريخ ةبحمو هتبحم انقزراو «ًادبأ هدعب طَخَس ال ًاضر ىضرت ىتح
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيمحارلا محرأ اي كتمحرب نيعمجأ هتيب

 هللا دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةدغلا تر. كيو ناحيم
 اوُمْلَسَو هيلع اوُدَص أوُنَم لأ ايادي ْىّبلا لع َنوُنَصُي ُهَتَكِبْكمر َهَلَنِإ » . نيملاعلا بر
 .[55 :بازحألا] «اًميلَس
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 درو

 هنع ىلاعت هللا يضر

 انئادعأ نم كشرع رون بجح ءاهب ؤلالتب مهللا «ميحرلا نمحرلا هللا مسب



 يولعاب يلع نب دمحم مدقملا هيقفلا ائئيس ءاطه سس _ د _ ل ل ؟

 لك نم كتزع زيزع زازعإبو انرجّتسا انديكي نمم توربجلا ةوطسبو ءانْرَتَتْسا
 رضو مغو مه لك نم كّرس ٌرس نم هللا رس نونكمبو ءانْذَعَتسا ميجر ناطيش
 نم لك نم كتعُر َوْلِع َوُمُن ٌوُمْسِبو اَضْلَخَت ءوس راجو ملاظو ثداحو بركو
 نم لضفأو «َدبُع نم ريخ اي هّللا اي هللا اي هللا اي هللا اي ءانرجتسا ءوسب انبلطي

 تاقدارس انبابحأ ىلعو انيلع مهللا لبسأ ؛ءلخب امو ىطعأ نم دوجأو ءَدِصُق

 اهقرتخي الو «حافصلا رتاوب اهعطقت الو ؛حايرلا فصاوع اهُعِزَعَرُت ال يتلا كرس
 هرجو هوجولا تهاش «ةرجفلاو ةرفكلا هوجو هوجولا تهاش «حامرلا ذفاون
 هللا ماهسو مهراصبأ ىلع هللا باجحو مهيديأ قوف هللا دي «ةقسفلاو ةملظلا

 ا ب ,» .[14 :ةدئاملا] «ْدَمأ اًمَأَمْطل رحب اراتأودقَرَآ امك » مهيمرت

 [86 :بازحألا] « ريع اوف ُهَمَأ تاكو الئيْلأ ننزل دما َنَكَي اح اواني زل عهِظيَعي

 ناردجو انبولق ةقفش هب تطاحأ نمو انئباحصأو انبابحأو اندالوأو مهللا انْذِعأ

 «ناسللا تارثعو .نايعألا بلقتو «ناطيشلا ديكو «ناطلسلا روج نم انئويب

 لضفب .دصقف ىمرو دَقْعَف دشحو دهتجاو دج نممو «ناريجلاو لهألا دسحو

 ذي مل ُدَمَسأ ُهَنأ ٌدحَأ هنأ َرْه لْذ# ميحرلا نمحرلا هللا مسب فلأ فلأ فلأ
 فلأ فلأ لضفبو [4 - ١ :صالخإلا] 4 ْدَحآ اوُهُك مل كَ ْمَلَوَدَلوُي ْمَلَو

 ها

 ال ًاقيرطو ًادتمم ًالبجو ًادّوسم ًاليلو ًادس مهنيبو اننيب مجعاو حيصف لك نم
 ال يذلا هللا عدوتسأ [14 :فسوبي] « َنيِحّيأ ُمَحْيَأ َوُهَر َوُهَر اًظفنح ريح ُهفأَن » ىذعتي

 ةباد لك رش نمو رش يذ لك رش نم يدالوأو يلهأو يلامو يسفن هعئادو عيضت

 دمحم اتديش نلهشللا نلضو ءميقتسم طارص ىلع يبر نإ اهتيصانب ذخآ تنأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ملسو هبحصو هلآ ىلعو
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 مدقملا هيقفلا انديس ءاعد

 يولعاب يلع نب دمحم
 هنع ىلاعت هللا يضر

 هللا همحر دادحلا رهاط نب دمحم نب نيسحلا داوجلا مامإلا بيبحلا ناكو
 . هتوالتب نيملسملا رمأيو هولتي ىلاعت

 ىلإ ةواقشلا نم نيملسملاو انلقنا مهللا ءميحرلا نمحرلا هللا مسب



 أ يب بي --  يولعاب ملاس نب ركب يبأ خيبشلا درو

 ىلإ بونذلا نمو «ةمحرلا ىلإ باذعلا نمو ؛ةنجلا ىلإ رانلا نمو ءةداعسلا

 ىلإ رقفلا نمو نامألا ىلإ فوخلا نمو «ناسحإللا ىلإ ةءاسإلا ٍنمو ءةرفغملا
 :ةعسلا ىلإ قيضلا نمو «ةماركلا ىلإ ةناهإلا نمو ءزعلا ىلإ َلّذلا نمو «ىنغلا

 نمو ؛لايقإلا ىلإ رابدإلا نمو «رسيلا ىلإ رسعلا نمو ءريخلا ىلإ رشلا نمو
 نمو «ةدابعلا ىلإ ةلفغلا نمو ءاضرلا ىلإ طخسلا نمو ءةخصلا ىلإ مقسلا

 روجلا نمو «ةئسلا ىلإ ةعدبلا نمو «قيفوتلا ىلإ نالذخللا نمو ءداهتجالا ىلإ ةرتفلا

 ىوقتلا ىلعو .ىوقتلاب ايندلا ىلعو ءايندلاب اننيد ىلع انِعَأ مهللا .لدعلا ىلإ

 ؛كاضر ىلإ يضْمُملا كفطلب كلذ عيمج ىلعو «قيفوتلاب لمعلا ىلعو .لمعلاب

 هابر اي (ًاثالث) هّللا اي :ميركلا كهجو ىلإ رظنلاب بوحصملا كتنج ىلإ يهنملا

 «ماركإلاو لالجلا اذ اي ؛ميحر اي نمحر اي نيمركألا مركأ اي (ًاثالث) هاثوغ اي (ًاثالث)

 بوتأو مويقلا ّيحلا وه الإ هلإ ال يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ ءماظعلا بهاوملا اذاي

 ّنسحو كيلع لكوتلا ٌقدصو .لامعألا نم كباحمل قيفوتلا كلأسأ مهللا ءهيلإ
 ُنيتم اي يوق اي ٌدودو اي قازر اي فيطل اي يهلإ ؛كاوس نمع ٌةينغلاو «كب نظلا

 اعيرم اعيتع اعساو اَقوََو «كندل نم ًالماش ًافطلو «كيف ًاقارغتساو كب ًاهلأت كلأسأ

 ًارعو ؛نيدلاو قحلا يف ةمزالمو «نيقيلاو ناميإلا يف ًاحلاص ًالمعو ًاليوط ًائسو

 هللا ىلصو ء«بيرق عيمس كنإ ءداسف الو وتع الو ربكت هبوشي ال دبأتيو ىقبي ًاقرشو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع
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 خيشلا درو
 يولعاب ملاس نب ركب يبأ

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءريخلا ريثك اي «معنلا مئاد اي .ناسحإلا ميدق اي ءناطلسلا ميظع اي مهللا

 ليمج اي ؛عْنصلا ليمج اي .فطللا يفخ اي قزرلا طساب اي ءاياطعلا عساو اي

 دمحم انديس ىلع بر اي لص .لخبي ال ًاميرك اي .لجعي ال ًاميلح اي ءرتسلا
 ءًاركش دمحلا كل مهللا «نيعمجأ ةباحصلا نع ىلاعت هللا يضرو ءملسو هلآو
 كلذل لزت مل تنأو ءاقر كديبع نحنو ءًاقح انبر تنأو ءالضف نملا كلو

 ايو ءديرف لك بحاص ايو ءريسك لك َرباج ايو ءريسع لك ريم اي مهللا ءالهأ



 فلسا ضعب نع ميظع نيصتحت ب ل -000لهو7ل70ل

 لك انيلع رسي ءٌفيِخم لك نّمأم ايو .فيعض لك يّرقم ايو ريقف لك ينغم
 ءريسفتلاو نايبلا ىلإ جاتحي ال نم اي مهللا هريسي كيلع ريسعلا ريسيتف ءريسع
 فاخأو «كنم فاخأ ينإ مهللا ءريبخو ريصبو اهب ملاع تنأو ءريثك كيلإ انتاجاح

 ينجن كنم فاخي نم قحب مهللا ؛كنم فاخي ال نمم فاخأو .كنم فاخي نمم
 0 ول لا ؛كنم فاخي ال نمم

 تنأو ءانكلهت الف انيلع كتردقب انمحراو «ماري ال يذلا كفنكب انفنكاو ءمانت ال

 ريشبلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيمحارلا محرأ اي كتمحرب انؤاجرو انتقت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ملسو هبحصو هلآ ىلعو ءريئملا جارسلاو ريذنلا
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 فلسلا ضعي نع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لكب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه «بيرق حتفو هللا نم رصن
 ريصنلا معن ايو ىلوملا معن : اي ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل ميلع ءيش

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ريصملا كيلإو انبر كنارفغ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فنك يف نحن هللا فنك يف نحن

 فلا ءميحرلا نمحرلا هللا مسب فنك يف نحن ءميظعلا نآرقلا فنك يف نحن
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم انديس هللا الإ هلإ ال فلأ

 ىلص هللا لوسر دمحم انديس هللا الإ هلإ ال فلأ فلأ ترشح انبولق يف

 دمحم انديس هللا الإ هلإ ال فلأ فلأ ترشن انفاتكأ ىلع ؛ ءملسو هلآو هيلع هللا
 الإ هلإ ال فلأ فلأ تبرض انسوؤر ىلع ٠ «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ءوسلا ةعاس اننيب لوحت ٠ .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم انديس هللا

 ًاروس انب تراد للي هللا لوسر دمحم انديس هللا الإ هلإ ال فلأ فلأ ثرضخأ اذإ

 هملع طاحأو هتردق ماجلب درمتم لك مجلأ ن دم ناحيس .؛لوسرلا ةنيدمب تراد امك

 كبر ناحبس (ًاثالث) ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس .هرحبو هرب يف امب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر
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 #4 تنس ل بلاط يأ نب يلع مامإلا نع ميظع نيصخت

 بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 نمو انماحرأ يوذو انيلهأو اندالوأو انلاومأو انسفنأ كاتمض انإ مهللا

 انيلع هب تمعنأ ام لكو انعم امو انعم نمو انتويب ناردجو ائبولق ةقفش هب تطاحأ

 .ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف عدوتسم ريخ اي ؛ًاظفاح مهلو انل نكو

 نسح نب دمحأ بيبحلا نع يشبحلا 1 بيبحلا 0 اذهب انزاجا
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 بيبحلا بطقلا مامإلا بزح
 ؛ليللا لمج» نسحاب هللا دبع نب لهس

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ال يذلا مويقلا يحلا ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسأ

 ًاعبس) ؛تانمؤملاو نينمؤمللو ٌّيدلاولو يل رفغا بر ءهيلإ بوتأو تومي
 بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا يبسح لقف اولوت نإف ؛(ةرم نيرشعو
 رضي اال يذلا هللا مسب (اثالث) ليكولا معنو هللا انبسح .(اعبس) ميظعلا شرعلا

 لوح الو (ًاثالث) ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم

 دمحمبو ًانيد مالسإلابو أبر ِهّللاب تيضر (ًاثالث) ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو
 مهللا (ًاثالث) قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ (ًاثالث) ًالوسرو ًايبن
 . ًءادأ هقحلو ًاضر كل نوكت ةالص دمحم انديس ىلع لص

 تافآلاو لاوهألا عيمج نم انيجنُت ةالص دمحم انديس ىلع لص مهللا

 يف تاريخلا عيمج نم تاياغلا ىصقأ اهب انغلبتو تاجردلا ىلعأ كدنع

 .تامملا دعبو ةايحلا



 لل 0 0001 كتكتكتكتكتكظككككةككككككك تا 0

 انديس ىلع هَّللا ىلصو ميرك اي نعأو رسي بر ميحرلا هسمسرلا هللا ب

 كتبحمو كتنيز نم يلع قلأ كتمظع لالجب مهللا : نير قر دار وش
 راصبألا هب رقتو سوفنلا هب لذتو فلأ فلأ .«برلقلا هب رهقت ام كتيبوبر توعنو
 اي دحأ اي هّللا اي ءرافغ اي زيزع اي ءرابج ربكتم لك هل عضختو ءراكفألا هب ذلتو
 نم ةيقرب يندهاو ينم هب كلمأ تنأ امم ينتكلم اميف ينظفحا مهللا .راهق

 نم ًاعرد ينسبلأو ءطيحم اي ءادعألا راصبأ نع هب ينظفحاف ظيفحلا كمسا

 يندرو كتماركو كزع جاتب ينجوتو «كترصن فيس يندلقو كتئالكو كتيافك
 يندمأو «كترفغمب تامملا ىلإ ةاجنلا بكرم ينبكرأو كتيفاعو كنمأ ءادرب

 عيمج نم ءوسب يندارأ نم اهب عفادأ كتوقب ةيرهقلا كئامسأ ىقر نم ؛ةيقرب
 ترخس امك مهسوفن يل رخس مهللا ؛ هوجولا تهاش ءهوجولا تهاش . كقلخ

 دوادل ديدحلا تتيل امك مهبولق يل نّيَلو ءماللا هيلع نارمع نب ىسومل رحبلا
 ءاشت فيك اهبلقت كتضبق يف مهيصاون «كنذإب الإ نوقطني ال مهنإف «مالسلا هيلع
 «تنأ الإ هلإ الب مهبضغ ُتأفطأ بويغلا مالع اي بولقلا بلقُم اي كتردقب
 00 ا اال

 كمال اذنه نار ادهم ني سحنون َنْدَقَوُمْرْكأ هتلر «ميظعلا يلعلا هّللاب
 ١”[. :فسوي] © مي

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو .مظعملا بيبحلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 ةراجتسالا بزح
0-0 

 ُريِلا َوُه الإ لإ آل للسَقْلب امم ليلا اولؤأَو ٌةكهلملاو وه الإ هك ال ُمَنآ هنأ دهن »
 «كسدق رونب ذوعأ ينإ مهللا «ميظعلا شرعلا 00 :نارمع لآ] © ٌميِكحَمْل

 قرطي اقراط الإ قراط وأ ةهاع وأ ةفآ لك نم كلالج ةكربو كتراهط ةمظعو
 .نيمحارلا محرأ اي ريخب

 باقر هل تلذ نم اي ءُدولأ كبف يذالم تنأو ُدوعأ كبف يذايع تنأ مهللا
 نايسن نمو كبضغ نم كمركب ٌدوعأ ةنعارفلا ديلاقم هل تعضخو ةربابجلا
 يراهنو يليل يف كفنك يف انأ ءيرتس فشكت وأ ينيزخت نأ نمو «كركذ



 4 سل ,ءادجتمالا بزح

 هلإ ال ءيراعش كركذو يرائثد كئانث لعجاف يرارقو يمونو يرافسأو ينعظو

 «كطخسو كتبوقع نم ينرجأ كسدق تاحبسل اميظعتو كهجول اهيزنت كريغ

 ينع فرصاو «كملع هب طاحأ ام ريخ ىنطعأو كظفح تاقدارس ىلع برضاو

 نيمحارلا محرأ اي ةمايقلا موي يتاعور نمآو هب طاحأ ام رش
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 ءادجتسالا بزح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ألم يذلا لاعتملا ريبكلا هللا هّللا هللا تنأ وه يذلا كمساب كلأسأ
 ةوق اي ءّيلإ يعرسأ هللا ةمظع اي ؛يلإ يعرسأ هللا ةبيه اي ؛نيضرألاو تاومسلا
 اي هللا اي هّللا اي «يلإ عرسأ هللا مسا اي ىلإ عرسأ هللا لالج اي «ّيلإ يع رسأ هّللا
 اير توجو ال لانج يو نر رعب تنام نإ سر مانام

 يف ينأش تعفر ام الإ ؛كمسا قارشإ قحيو كيهن ماقتنا رهقبو «كرمأ تافرطع

 «كلالج لج هللا اي هللا اي هللا اي ًاريصن ًاناطلس يل تلعجو توكلملاو كلملا

 يذلا كمساب كلأسأ ؛كريغ هلإ الو ؛كدجم دبعتو «ءكمسا سدقتو كردق زعو

 ءعطقتو لصتو ءعفرتو لذتو «عنمتو يطعتو «تيمثو ييحُت هب يذلا تنأ وه

 دتحمبو «هتياغ لامكب كلأسأ ءديعتو يدبتو ءهرفغتو بهتو ءمعنتو دشرتو
 .ينيد يف ًاملاس «ةبيط ةايح ينييحت نأ هرب ميتاوخيو ؛هرمأ ةلوصبو ءهرس

 نم ًاسيآ الو ءًاريقف الو ًاسئاب الو ًاروهقم الو ًابولغم ال ءيايند يف ًايفاعتم
 كمركب نيمآ .ءكقلخ نم دحأ ىلإ ًائجتلم الو كوفع نم ًاطناق الو «٠ كتمحر

 ةآرم دعسلا لصأ ىلع مهللا لصو «نيمآ كربب نيمآ كدوجب نيمآ كلاسحإب نيمآ

 دبع نب هللا ديع نب دمحم انالومو انديس كدشر ةملك لماحلا كمسا رهظم

 . .نيمآ ًاميركنو ًافيرشت هدزو ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع لص مهللا «بلطملا
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 ىلعألا رودلا
 ميحرلا ن نمحرلا هّللا مب

 لوأو ة هرم ةرم يسركلا ةبآو ةحتافلا أرقي نأ هتءارق يف عورشلا لبق جاتحي

 اوُرَفَك َنِذَلأ مث 1 ,وئلو تملا ٌلَمَجَو ٌضْرْالاَو ٍتونَمَّسل ّقَلَح ىِنَلأ هَ دما > ماعنألا ة ةروس



 لم ألا يي را ببببتتتتظذ27

- 
 2م مرولاس مدلل مع عشا رم م الع مع

 هم وهي َنوُيمَت رس ّرُث مدني ىَّنَسُت لَو َلَجأ صمت زيي نم ْمْمكَقَلَخ ىلا َوْه توُلِدنَي ْمِهيَر

 .[5 - ١ :ماعنألا] « يك كرفت كري لي يألا فو توعشلأ ف
 .(ًاثالث) © َسََرَلَأ » أرقي ماتخلا دعبو

 . (اثالث) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يلصيو

 ينمحاف تنصحت كب مويق اي يح اي مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 اي لوأ اي ينلخدأو كر امسي نامأ زرح ناهرب ةقيقح ةياقو ةيافك ةيامحب

 اي يلع لبساو .(هّللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام زنك) ةرئاد رس بيغ نونكمب رخآ

 اي نباو .(هللا لبحب اومصتعاو) «ةاجن ةنايص باجح رتس فنك راتس اي ميلح
 يب ره سم مم سا

 ْنِي كِل ريح َكِلَذ »9 «ةمظع زع قدارس دجم ةطاحإ نامأ روس يلع رداق اي طيحم
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 يلامو يلهأو ينيدو يسفن يف ينسرحاو بيجم ايابيفر اي ينذعأو .# مّ تيا

 عفان اي يئقو « ده ندب الإ ايس ْمهْرزاَصب َسْيَلَو# ةثاغإ ةذاعإ ةءالكب يدلوو يدلاوو

 رابج وأ ملاظ نإف نانإلاو ناطلسلاو ناطيشلا رش كتاملكو كتايآو كئامسأب

 كديبع نم مقتنم اي لذم اي ينجنو 4 ما دع نب ةبَخ هتذخأ يلع ىغب

 ءوَمَس َلَع َمَحَو 9 هللا هلذخ ءوسب دحأ يل 0 نإف مهناوعأو يلع نيغابلا نيملاظلا

 ةعيدخ راهق اي ضباق اي ىنفكاو .4 هَ ِدَْب اني هيدي ف هوني ءورَصب لع َلَعَجَو لَو

 امف# ريمدت رييغت ريخستب نيروحدم نيموءذم نيمومذم ينع مهددراو مهركم

 ءةاجانم ةذل سودق اي حوبسا اي ينقذأو 4 ولأ يود نب يوصي دن نم مل ناكح

 لاكن راض اي تيمم اي مهقذأو ءهَّللا فنك يف .« ترينمآلا َنِم كَنِإ فن اَلَو ْلْفَأ

 اينمؤم اي مالس اي ينمآو .4 نب دمك اودع نذل روق باد عَن > «لاوز لابو
 نر انّلا زويل ىف ىلا ٌمُهَل» «ةيآ ةيادب ةياغب ءادعألا ةلود ةلوج ةلوص نميهم
 لالج ءايربك ةباهم جاتب زعم اي ٍميظع اي ينجؤتو . 4 ِوَنأ تك َليِرَباَل ََّرْمَآْلا

 ليلج اي ينسبلأو .( هدرا نإ مهو كو لد» ٠ ةمظع زع توكلم ناطلس
 شن لق ند ل طرأ هةر ادن ١ «لامكإ لابقإ لامج لالج ةعلخ ريبك اي

 كدابع بولق اهب يل عضختو داقنتف كنم ةبحم ىلع دودو ايزز زيزع اي قلأو ١4 هَ

 دس نما نفاذ يا و 2 فيلأت فيطعت نم ةدوملاو ةزعملاو ةبحملاب

 ّلَع وأ ءدتوجَو مي » راونأ رارسأ راثآ نطاب اي رهاظ اي يلع رهظأو . # ذنب بح

 يهجو رون روناي دمص اي مهللا هّجوو .4 هس ٍليبَم ىف َت تودهجي َنرْفَكْلا ّلَع ورع َنيِمْؤمْل
 اي ليمج اي ينلمجو 4 هِي َنِهْبب و ٌتَنَأ ْلْقَم َكٌباَع ني »9 قارشإ لامج سنأ ءافصب



 5517 م را ا ا يي تا ىلعألا رودلا

 ةغالبلاو ةعاربلاو ةحاصفلاب ماركإلاو لالجلا اذ اي ضرألاو تاومسلا عي

 ٍرْكو لإ ْمُهبوُلمَو مه دول ُنيِلَت مثال ة ةقر ةمحر ةفأرب «٠ 4 ل نا يم ل

 نم ةبيهلاو ةعنملاو ةوقلاو ةدشلا فيسب رابج اي شطبلا ديدش اي يندلقو نأ
 ةجهب حاتف اي طساب اي يلع مدأو وأ ٍدنِع َنِماَلِإ ٌرْسَّتلَأ اَمَول ؛ةزع توربج سأب

 حَرْفَي ٍذِمْوِيَوو .هفطاوع فئاطلب 4 أ ل رو ىرذَص يل َحيْثَأ تر » ءةرسم
 نابكطالار اهبل لع توزر اب يطل ١ نيالا اورو 4 ِهَّلَأ رْضَتي ٌنوُيِمْومْل

 يلع غرفأو :4 أركي مه وأ نيمطتو أونماء َنبِدْلا » « نم نوكأل راقولاو ةنيكسلاو

 َْلَع هاله مكي ني مكح » «نيقي تابثب اوعرضت نيذلا ربص روكش اي روبص اي
 يفلخ نمو يدي نيب نم ليكو اي ظيفح اي ينظفحاو 4 دَكأ ندب“ ةريثكم ّهَكف

 ُثَكيَعُمٌمَلل دونج دوهش دوجوب يتحت نمو يقوف نمو يلامش نعو ينيمي نعو
 مداق ايراد اب تباث اب مهلا تبثو 24 دس رمأ نم ُتوظذحي وفل ْنِمَو ِهْيَدي نيب اص

 رشأ كنأ تنوفا الو مكحرْدَأ آم ُكاَنَأ ٌفْيَك 11 :«لئاقلا تن امك مدت ىلا سك دع و

 :دل ل للا عنب ودعا كاع سلا مهن : ايو ىلوملا معن اي ينرصناو 4 ّشأ

 ىلص دمحم كيبن دييأتب بالغ اي 5 اي ينديأو 0 وُ لا وره دشن »

 امذَيَو امَيبمو اَدِهلَس َكَتَلَسرَأ آَّنِإ 9 ءريقوت ريرقت زيزعتب ديؤملا ملسو هلآو هيلع هللا
 ءادعألاو ءاوسألا رش ءاودألا يفاش اي داكنألا يفاك اي ينفكاو .# هاب اوُنِمّيَتْل

 كدا َةَيْمَح َنَماَعَد ٍدَصَعُن امدح ُمَتبَرَل ٍلَبَج َقَع َدامَرْفل اَنَهاَنَرَأ ل » :دتارق دكاوغ

 ءريخست ريسيت ريبدت لوبق لوصو لوصحب قازر اي باهو اي ىلع نسمأو
 تمزلأ امك ديحوتلا ةملك دحأ اي دحاو اي ينمزلأو .4 ِهَّمأ ٍقْرَر نم اوُبَرْفَو أوُدُك »
 لجل كلرفر ل تلي تك جاسر هل ل6 كل لص ب كح
 ةيانعلاو ةياعرلاو ةيالولاب ّيلع اي يلو اي ينلّوتو «هّن ال َهَلِإ كَ ُمنَأ ركعات »
 ميرك أي ي ينمركأو ؛هّللا لضف نم كل ريخ كلذ» دادمإ داعسإ داريإ ديزمب ةمالسلاو

 ْمُهَتوْسأ َنوُسعمَي َنيدَلا » تمركأ امك ةرفغملاو ةماركلاو ةدايسلاو ةداعسلاب ينغ اي

 ءنم نوكأل ًاحوصن ة ةبوت ميكح اي باوت اي رب اي يلع بتو « هلأ ٍلوُسَر َدنِع

 ٌرِفْعَي نَمَو مهيد اوْفَعَحسَأَ هنأ أو أوُرَكَد ممقنَأ اوملظ ْؤأ دآ ٌةَنَِس اد ا اولمف اذإ تردلاو »

 نيجانلاو نيجارلا ةمتاخ نسحب ميحر اي نمحر اي ل متخاو كنها الإ بودل
 اي ينكسأو 4 لأ ِةَميَي نم أوطَسقت ال هيقنأ كارت َنِذَلأ َىِداَبِعي » مهل ليق نيذلا
 كس اي مهتمه كتب اذ مه وَعَو 8 نيذلا نيقتملل تدعأ ةنج ميلع اي عيمس

 اي نمحر اي عفان اي بر اي هللا اي هّللا اي هللا اي مهللا .4 هِي ُدَمَحْلَأ نأ ْمهسَوعَ ٌرِياَمَو



 ججِرَفْلا هاهي يي ل بسسس سس 6:

 ينقزراو يرمأ رسيو يردص حرشاو يردق عفرا ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ميحر

 ءّسع مح «ءصعيهك :وهوه اي كناسحإو كلضفب بستحأ ال ثيح نم
 ينلعجت نأ ةمظعلا توربجو ةردقلا ةزعو ةبيهلا لالجو ةزعلا لامجب كلأسأو

 مهللا كلأسأو نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا نيحلاصلا كدابع نم
 ًاريصن ًاناطلس كندل نم يل لعجت نأ تاملكلاو تايآلاو ءامسألا هذه ةمرحب

 اكلمو أاريسي ًاباسحو ًارينم ًاربقو ًاريرب المعو ًاريزغ ًاملعو ًاريرق ًابلقو ًاريثك ًاقزرو
 هتلسرأ يذلا دمحم انالومو انديس ىلع مهللا لصو ؛ًاريبك سودرفلا ةنج يف

 .ًاريهطت سندلا نم مهترهط' نيذلا هباحصأو هلآ ىلعو ءأريذنو ًاريشب قحلاب

 ردقبو هللا كلم ماودب ًامئاد «ًاليمج ًاليزج ًايفاك ًاكرابم ًابيط «ًاريثك ًاميلست ملسو

 ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس ؛نيمحارلا رأ اي كتاذ ةمظع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا
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 جرفلا ءاعد

 ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هّللا مسب
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس نيلسرملا فرشأ

 .«نوفصاولا هفصوي طيحي الو .ءنونظلا هطلاخت الو ءنويعلا هارت ال نم اي

 «راحبلا ليياكمو لابجلا ليقاثم ملعيو «رئاودلا ىشخي الو «ثداوحلا هريغت الو

 قرشأو ليللا هيلع ملظأ ام ددعو ءراجشألا قرو ددعو ءراطمألا رطق ددعو

 ملعيو الإ رحب الو ءًاضرأ ضرأ الو ءءامس ءامس هنم ىراوت الو ؛راهنلا هيلع

 ريخو ؛هرخآ يرمع ريخ لعجا .هرعو يف ام ملعيو الإ لبج الو ؛هرعق يف ام
 نم مهللا ؛ريدق ءيش لك ىلع كنإ ؛هيف كاقلأ موي يمايأ ريخخو .همتاوخ يلمع
 يندارأ نمو .هكلهأف ةكلهب ّيلع ىغب نمو .هدكف ينداك نمو .هداعف يناداع
 يلع لخدأ نم مه ينفكاو فران يلع بش نم ران هنع ءىفطأو ءهذخف ءوسب

 لك ينافك نم اي ؛يقاولا كرتسب ينرتساو نيصحلا كعرد يف ينلخدأو همه

 اي قيقحتلاب يلعفو يلوق قدصو ةرخآلاو ايندلا رومأ نم ينمهأ ام ينفكا ءيش
 قحلا هلإلا تنأو «قيطأ ال ام ينلمحت الو قيض لك ينع جرف قيفر اي قيفش
 لك ىفو ناكملا اذه ىف هتمحر نم اي ناكرألا ّيوق اي ناهربلا قرشم اي ؛قيقحلا
 كفنكب ينفنكاو مانت ال يتلا كنيعب ينسرحا ناكم هنم ولخي ال نم اي «ناكم



 65 د ._  سناطملا نسح نب يلع بيبحلا مامإلا درو نم نيصخحت

 يئاجر تنأو كلهأ ال ينأو تنأ الإ هلإ ال نأ يبلق نقيت دقف ماري ال يذلا

 ينتجاحب تنأ ميلع اي ميلح اي ميظع لكل ىجري ًاميظع اي يلع كتردقب ينمحراف
 مركأ اي اهئاضقب يلع ننماف ريسي كيلع وهو ءريدق يصالخ ىلعو .ميلع
 .نيبساحلا عرسأ ايو نيدوجألا دوجأ ايو نيمركألا
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 نيصحت

 ساطعلا نسح نب يلع بيبحلا مامإلا درو نم

 .هدكف ينداك نمو .هداعف يناداع نم مهللا « ميح رلأ نمحرلا هللا مسب

 بش نم ران ينع ئفطاو هذخف ءوسب يندارأ نمو .هكلهأف ةكلهب ىلع ىغب نمو

 «نيصحلا كعرد يف ينلخدأو ءهمه ىلع لخدأ نم مه ينفكاو ؛هران يلع

 ايندلا رومأ نم ينمهأ ام ينفكا ءيش لك ينافك نم اي «يقاولا كرتسب ينرتساو

 ؛«قيض لك ينع جرف قيفر اي قيفش اي ؛قيقحتلاب يلعفو يلوق قدصو «ةرخآلاو
 يوق اي ناهربلا قرشم اي قيقحلا قحلا هلإلا يهلإ تنأو قيطأ ال ام ينلمحت الو

 ناكم هنم ولخي ال نم اي ءناكم لكو ناكملا اذه يف هتمحر نم اي ناكرألا

 ال نأ يبلق نقيت دقف ءماري ال يذلا كنكرب ينفنكاو «مانت ال يتلا كنيعب ينسرحا

 ىجري ًاميظع اي ىلع كتردقب ينمحراف يئاجر تنأو كلهأ ال ينإو تنأ الإ هلإ

 ايو ؛نيدوجألا درعا ايو نيمركألا مركأ اب اهتايضفي ىلع نسباف 0

 نك انيك هللا ا ع

 ولع يف كعافتراو كمركو كدوجب كدنع نم جرفب انل لجعو مهل تبجتسا

 انديس ىلع هللا ىلصو ءريدق ءيش لك ىلع كنإ نيمحارلا محرأ اي كئامس

 .برك لك يف يتقث تنأ مهللا نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «نييبنلا مئاخ دمحم

 نم مكف ءةدعو ةقث يب لزن رمأ لك يف يل تنأو ؛ةدش لك يف يئاجر تنأو

 هب تمشيو «قيدصلا هنع بغريو «ةليحلا هيف لقتو .ىوقلا هنع فعضت برك

 لك بحاص تنأف .هتيفكو هتفشكو هتجرف كيلإ هتوكشو هتلزنأ املف ءودعلا

 امك ينظفحا هيوبأ حالصب مالغلا تظفح يذلا تنأو «ةمعن لك يلوو «ةجاح



 ظفصحلا «اختف  سسسئئصالل سل لل 6

 كلأسأو كدنع بيغلا ملع يف هب ترئأتسا وأ كقلخ نم ًادحأ هتملع وأ كسفن

 نأ بيجت نأ أقح كيلع ناك هب تلئس اذإ يذلا مظعألا مظعألا مظعألا مسالاب

 لأسيو) يتجاح يضقت نأو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع يلصت
 . ؛ًاثالث ١) (سي ةروس نم تايآلا هذه أرقيو هتجاح

 مل َلوُقَي نأ اًعيَس دار آد :ُهرفأ آمّنإ و ل
 . 4 يب هيا يق لك توكل ِدَح قرلا نحكم احبس 0-0
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 ظفحلا ءاعد

 ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هَّللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب
0 

 «تامملا دعبو ايحملا يف ةاجنلا بكرم ينبكرأو «كنم ءادرب يندرو «كتماركو

 ناطيشو دينع رابج لك اهب يل عضخي لوبقلاو زعلا ةيالوب يتلوتو :تاينؤملا

 كتبحمو كتنيز نم ىلع قلأ مهللا ايجابي زيزع ايدهللا اي «دوسح نآسلإو كيرع

 قمرتو سوفنلا هل لذتو ,بولقلا هل بهرت ام كتيبوبر ةرضح نم كتماركو

 كلم لك: هل رختسيو :رابخ ريكتم لك هل عضخيو ءراكفألا هنود ددبتو .راصبألا

 ل ل .راهق

 ىسومل رحبلا ترخس امك كقلخ عيمج يل رخس مهللا «رابج اي زيزع اي كلم
 ىلع طبراو «مالسلا هيلع دوادل ديدحلا تنلأ امك مهبولق يل نلأو «مالسلا هيلع

 .كيديب مهبولقو «كتضبق يف مهيصاون «ينذإب الإ نوقطني ال مهف مهبولق

 تبث بولقلا بلقم اي بولقلا بلقم اي بولقلا بلقم اي تئش ثيح اهفرصت

 تأفطتسا بويغلا مالع اي بويغلا مالع اي بويغلا مالع اي كب ناميإلا ىلع يبلق

 انديسب مهتبحمو مهتدومو مهاضر تبلجتساو . .هّللا الإ هلإ الب سانلا بضغ



 ا ببي ل بارزا دعي أرقي نيصختا-

 0 000 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم

 ىَسوُم أ“ يدلك اونوُكَم ال اوما“ َنيذَلأ اماني > "0
 ل عج 4 قي دع ٌّوَتَدَع كي كتم ُتِيأَو د :4 ابو ِدَلَأ دنع ناو أ اولاَم ام ُدَن ظ

 بي هلو نياّتلَأ نع ني الكر كيلا يطل > ؛ 4 كي كح ذك 7 قيما َنيِدلاَو 0
 م ا اكِبَم ناك نم وأ » ١4 تيمنا
 وعد أ هلآ وعدا ٍضا> 4 حر 2:06« هز كانك "بي ات تق تتلف
 0100 أ( ل اوعي نيل

 . © اك ريكو لدا ني أ يركب كتل لة 3 لذي رك ىلا دي دل ليو » 0 00 مم ومما مه هي م 0 رسم ظاس
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 نيصحن

 بتاورلا دعب أرقي

 همعن يفاوي ًادمح نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ا ا ؛ هديزم ءىفاكيو

 م ل اك ولا ل

 لصور ؛نيرخآلا يف دمحم انديس ىلع ملسو لصو ؛نيلوألا يف دمحم انديس
 دمحم انديس ىلع ملسو لصو ؛نيحو تقو لك يف دمحم انديس ىلع ملسو

 كظفحتسن انإ مهللا «نيثراولا ريخ تنأو اهيلع نمو ضرألا ثرت ىتح
 مهللا ءانتيطعأ ءيش لكو انلهأو انلاومأو انسفنأو اننادبأو اننايدأ كعدوتسنو

 رابجو ديرم ناطيش لك نم كراوجو كذايعو كنامأو كفنك يف مهايإو انلعجا

 ءريدق ءيش لك ىلع كنإ رش يذ لك رش نمو ؛يغب يذو نيع يذو هدينع
 .لآملاو لاحلا يف ةمادنلا تابجوم نم انذعأو ؛ةماقتسالاو ىوقتلاب انطح مهللا

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع كلالجو كلامجب مهللا لصو ؛ءاعدلا عيمس كنإ

 نيمحارلا محرأ اي ًائطابو ارهاظ هل ةعباتملا لامك انقزراو «نيعمجأ هبحصو

 . * تيولعلا بر هل دْمْلْلو َنإسرمْلا َلَع ْمكَسَو بوُفِصي مَع َةَزِعْلا بر َكْيَر َنَحْبس # : لضفب

 ؛ماري ال يذلا كنكرب يئفنكاو .مانت ال يتلا كنيعب ينسرحا مهللا

 لجو زع هللا يبسح .«يئاجرو ىتقث تنأو كلهأ الف يلع كتردقب ينمحراو



 تانيع بحاص ملاس نب ركب يبأ خيشلا مامإلا درو نم تانيصحت سس سدس د ه4

 نمل ّيوقلا ميكحلا هللا يبسح ءينمهأ امل ميظعلا ميركلا هللا يبسح ؛ يايندل

 دنع ميحرلا هللا يبسح ءءوسب ينداك نمل ديدشلا هللا يبسح ءىلع ىغب
 دنع ميركلا هللا يبسح ءربقلا يف ةلأسملا دنع فوؤرلا هللا يبسح «ثوملا
 طارصلا دنع ريدقلا هللا يبسحا ءنازيملا دنع فيطللا هللا يبسح «باسحلا

 . 4 يملا ٍشْرَصْلأ ُتَر َوْهَو ٌبلكَحوت هِيَ ٌرْهاَلإ هَل لهما توين »
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 خيشلا مامإلا درو نم تانيصحت
 تانيع بحاص ملاس نب ركب يبأ

 ةسارحلاو ظفحلاو ٌقيفوتلاو ةمصعلا نوصملا كرس رسب كلأسأ ينإ مهللا
 نيحلاصلا كدابعو نيبملا كباتك هب تظفح امب أمات ًاظفحو ةياقولاو ةيامحلاو
 ةبحملاو قيفوتلاو ةيانعلا راحب نم انيلع ضفأو «نيبرقملا راربألا نيفطصملا

 .ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال زنك نم انقزراو «ةيقدصلا ةقداصلا
 ينابرلا ددملا ددملا نم ينددمأو ينظحلاو ماهوألا نم ينهزنو يل فشكأو
 ٍدِوْلأ مي مولا ُكْلمْلا نَمِل 9 ةيلكب ةطاحإلاو فطللاو ةفأرلاو ةقفشلاو لضفلاو

 تلاعت نم ىلع ماقملا اذه نم نالمكألا نامتألا مالسلاو ةالصلاو 4 ٍراَهَقْل
 هيلع هللا ىلص دمحم انديس وهف ءهتافص فصو نع نسلألا ترصقو هتناكم
 هلأ َنِي بتكلا ُليِْغَت مح » ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلع متاخلا حتافلا ملسو هلآو
 :4 ُديَِمْلأ هيَ وم الإ هل آل ِكَرلَْلا ىذ ياَنِمْلا ٍديِدَس بلا ٍلباَبَد يذل ِرفاَع ريم ٍريَمل
 زيزع اي يوق اي ,ىفخأو رسلا ملاع اي ءافولاو مركلا اذ اي نيبملا قحلا وهو
 نمم انلعجاو لمكألا رونلا انيلع لبساو تانكسلاو تاكرحلا يف ةمصعلا كلأسن

 ءانمحراو انب فأراو ؛ةديمحلا ةريسلا نسح ىنسأ انقزراو «ةيدوبعلا قيقحت دهش

 اضرلا ةبتر يف انلعجاو «نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا رئاس نم انيقت ةيامح انمحاو
 اهلعجاو انلوقع رونو «كركذب نينئئمطم نيفرتعم ؛هرشو هريخ ردقلاب نيضارلاو
 اي بر اي ميظعلا كلضفو كدوج ضيف نم انيلع لبسأو .ةيادهلل كب ةدِشاَتْسم

 .ريدق ءيش لك ىلع كنإ نيمحارلا محرأ اي هللا اي ميحر

 نم انسرحتو انظفحت نأ كلأسأ ميلح اي ميلع اي ريصب اي عيمس اي مهللا

 ؛نيمحارلا محرأ اي مهروحن يف مهديك لعجاو نيدساحلا دسحو نيدئاكلا ديك
 لوحب انيلإ ةرظان هللا نيعو ءانيلع لوبسم شرعلا رتسو ءانتيامح 4 ّقََع رح هلم مع م



 هو لس يوديلا ديحأ يديل ريبكلا بزحلا

 كيلع كب انلد 4 وُ عوفي نا وه لب آب مهيار نيهمأَت» ٠ ءائيلع ردقي ال هللا

 4 سيبك »> 4 نيل لوب َوْهَو بتكلا لَن ىلا هلل لمذا » «كيلإ كب اندهاو

 امني نايلي ٍنرَحْلا جرم» #0 ّقسع مح» 4 ميل ٌميِهتتلأَوْهَو أ مكنت 9١ انتيافك
 [ْ 48 : نمحرلا] © ِناَبِبباَل عير
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 ريبكلا بزحلا

 يودبلا دمحأ يديسل

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةبق يفو كناكرأ نم نكر يفو كنامأ يفو كظفح يف تيسمأ ينإ مهللا ملسو

 اذإ رتسلا ليمج اي اهحيتافمو ءءامسلا يف اهسأرو ءاملا يف اهلفس ديدح نم

 لكلا نم اي .يرمأ ىلوتم هّللاو «ينكر يلعو دمحمو يبسح هللا ءالبلا طاحأ

 رش كتيافكب ينفكا ؛هيدي نيب ضرألاو تاومسلا حيتافم نم ايو ءهيلإ لكلا نم

 ددرأو ؛هيلع ءوسلا ةرئاد ردأ هب كيلعف ءوسب يندارأ نمو «هيلع ردقأ مل نم

 لق »و «يسرت يسركلا ةيآ «هديب هسفن حبذي ىتح هديك يف هرحنو هرحن يف هديك

 ءميظعلا شرعلا بر ىلع تلكوتو (سي) ب تنصحت .يفيس «ٌدَحَأ ُهّنَأ وُه

 يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو ميركلا
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 ريغصلا بزحلا
 يودبلا دمحأ يديسل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ةيعيضو: هلآ ناعوا ةميسف ليش راع هللا ىلمو ميسرلا ريخراذللا مشب
 مسي « تريئرُوْلأ ٌرْيَخ َتنأَو اًدزسك ٍفْرَذَن البر » اًرّوَط امع اوُّمصو اومعف اْوَوْل ملسو
 ٌلَسْرأو ٍللْصَت يف هَدِك لعجب لأ ٍليفْلا يأي كبَر لعق فك رت لأ » ميحرلا نمحرلا هللا

 امب مهينفكا مهللا « ٍلوُكْأَت ٍفَسَمُك ْهَلْمْج ٍلِضبيِنّيَوَراَجحي مهيمْرَت ليَ ار َمِّلَع مهبل



 نيضختل ات س7 222 ص يح ع ا ا 7 ب ب ب بتل 65

 كراخا كب ؛مهروحن يف كب أردأو مهرورش نم كب ذوعأ ينإ 0500

 هّللاب الإ ةوف الو لوح الو (ًاثالث) 4 ميلا عيل ركز انا لهيلإت ل١ :تيبش

 . ميظعلا يلعلا

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو ميركلا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

© © © 

 ني دلا

 يتيبو يلامو يلهأو يسفن تنصح .:نيعتست هيو ميحخرلا نمحرلا هللا مسب

 هلإ ال ةروس هللا همسا يذلا نصحتلاب هللا قلخ عيمج نم يبابحأو يباحصأو

 يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال هحاتفم للا: لوضز دسعس اب ىمّللا الإ

 هللا ميسي لقفل ءدحأ نم يلابأ ال ءددملا هنم ذفن ىمهس ءدسألا انأ ءميظعلا

 تفن دما ُهَّنَأ» ددعلاو ةرثكلا تفن 4ٌدَحَأ ُهّنآ َوُهْلُف8# ميحرلا نمحرلا
 مل نكي َمَلَو 8 لولعملاو ةلعلا تفن 4 َدَلوُي َمَلَو دي مل » ديلقتلاو صقنلا

 دنع رتسلا لبسُم اي مهللا . ليطعتلاو ليثملاو ريظنلاو هيبشلا تفن © دَحَأ وفك
 مهللا ينفكا ١ ىهتنملا ةردس ىلإ ءامسلا نانع نم رتسلا لزنم ايو .ءالبلا ةطاحإ

 ىلع اوراج نإو (ًاثالث) مهدرف ءادعألا ينءاج نإ مهللا ؛ىهنو يلع رمأت نم رش

 نأ هطيكَيَت » مهلك قئالخلا برو .مهبرو يبر هللا تنأ كنإ ( ًائالث ) مُهدُهف

 ىلصو .ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو (ًاثالث) 4 ٌميِبصلا ٌعيِهتلأ ٌوُهَو وهو
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 نيتملا عردلا برح
 «ينيدو يسفن ىلع هللا مسب (ًاثالث) ربكأ هللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تنأ «تدنتسا كيلإو يدنس تنأو «.تدمتعا كيلعو :؛يدامع تنأ مهللا

 ءيش لكب تنأو «نطابلاو رهاظلاو رخألاو لوألا تنأو رخؤملا تنأو مدقملا

 لذتو «ةربابجلا باقر هل عضخت ام كتيبوبر توعن نم ىلع قلأ مهللا .ميلع
 ةزعلا يذب تنصحت ةدرملا هوجو هتمظعل ونعتو «ةرساكألا ةاغط هيلجتل



 ها/ سس 333 نيملا عردلا بّرح

 ينيدو يسفن تلخدأو «تومي ال يذلا مويقلا يحلاب تمصتعاو «توربجلاو

 هللا رتس يفو ءعيضت ةت ال يتلا هعئادو يفو « «عينملا هللا زرح يف يلامو يدالوأو

 نذإب ءوسب نر نيج لك تلو .كتفي ال يذلا هللا راوجو ٠ ؛كتهي ال يذلا
 ال اهلافقأ هللا ظفح نم ةرئاد يلامو يدالوأو ينيدو يسفن ىلع تلعجو للا

 ْمُهَف ئنع مكب مع » ٠ «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال اهحاتفمو .هللا الإ هلإ

 ردح ٍقِْوَشلأ ْنَب ب ميئاَذاَ يف ْمَُمبَسَأ َنوُلمَجي فرو دعَرو تنم : ِهْف ءاَمَسلَأ ني ٍبْيَصُك وأ َبوُمِحَي ال
 اوما متع ملأ آذإَو هيف أعم مهل هلَسأ آلم ٌهَرَسِبآ لي لا 36 نيكل طيجي هاو بَل
 لككك اه .ةرقملا] 4 يق رذك ل لكلا تيتا ون لكل
 مث 2[ :سي] © َنوُرِصَب مب ال مُهَممُهتََْ َذَس هن نيواَدحس مود ب ادي و

 ليكنتلاو ةلذملاب انعو هريس ةبحملاب انيلإ ءمهبولق هللا فرص اوفرصنا
 .لوحلاو لوطلا اذ اي ليلج اي ليفك اي اليبس انيلع مهل لعجت مل ثيحب
 هملع نع بزعي ال عناص ايو .عينم هنم عنمي ال عنام اي .لوصلاو ةوقلاو

 نم اي روفغ اي زيزع اي ءروبي ال هبزح نم ايو ءرونلا هباجح نم اي « عينص
 امو نيعألا ةنئاخ ملعي نم اي روحبلاو شرعلاب هتمظعو روهدلاب هملع طاحأ

 تنأو تبسك امب سفن لك ىلع مئاقلا مويقلا يحلا تنأ ءرودصلا يفخت

 .ءروهدلا بلقت نم كهجوب ذوعأ ينإ مهللا ءروجت ال يذلا لدعلا مكحلا

 يذلا تنأ ءروتسلا فشك نمو ءرورغلاو ةياوغلا نمو ءروبثلا ىوعد نمو

 ءروحبلا رئاس نيبو ءرورسلاو نزحلا نيبو ءرونلاو تاملظلا نيب ريجت
 يف ةبيصملا نمو ؛لازلزلاو فوخلا نمو .لاجرلا روج نم كهجوب ذوعأو

 درو لامآلا ةبيخو لاحلا ءوسو لاكنلا نمو ءلاملاو لهألاو دلولاو سفنلا

 ئّيسو ؛ماذجلاو صربلاو نونجلا نمو «لابخلاو لقعلا داسفو ؛لاؤسلا

 ىمحلا نمو ءرفصألا ناقريلاو هرمحألا حيرلاو .ربكألا ءادلاو ؛ماقسألا
 ؛للعلا عيمج نم ينرجأ مهللا «ةليخدلاو جنلوقلاو لّسلاو .ةليلملاو

 نيبو ينيب لحو لشفلاو يناوتلا نم ينجنو «لسكلاو زجعلا نم ينفاعو
 هللا اي هللا اي ردتقم اي رداق اي ءهبلقو ءرملا نيب لوحي نم اي ءوسلاب ةرامإلا
 ينلكت الو هلك ينأش يل حلصأ .؛ثيغتسأ كتمحرب ماركإلاو لالجلا اذ اي
 ىلص دمحم بر اي (ًاثالث) هّللا اي .كلذ نم لقأ الو نيع ةفرط يسفن ىلإ
 . ملسو هلآو هيلع هللا
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 رصنلا برح
 يناجيتلا سابعلا يبأ خبشلل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 تلكوت كيلعو «ينمصعاف تمصتعا كب يهلإ ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 تمكتحا كباتك ىلعو «ينرصناف تدمتعا كتوقو كلوح ىلعو ؛ينفكاف

 يف ةمصعلا كلأسأ «ميلع اي يلو اي نيتم اي ّيوف اي يفاك اي ظيفح اي ينقفوف
 يف ءادعألا عيمج ىلع ةرصنلاو ؛تافآلاو بئاصملا عيمج نم تاقوألا عيمج
 ةيادهلا ةمعن ىلعو «دادمإلاو داجيإلا ةمعن ىلع يهلإ دمحلا كلو ؛ءانآلا عيمج

 .ديشرلا كجهنم ىلإ يندشرأف ءديمحلا كنيد ىلإ ينتيده امكف ءداشرإلاو
 ةريرسلا داسفو داقتنالا ن نيرب «داقتعالا بوش نم يهلإ كب ذوعأو ءيهلإ كلأسأ

 ايندكرما ةفلاخم نمو هداحتالاو لولجلا لالض ةملظو-::داحتإلاو ددرعلا بيرت
 .داشرإلاو ةيادهلا يلو

 .ةمعن ىلع ركشلاو دشرلا ىلع ةميزعلاو رمألا ىلع تابثلا كلأسأ يهلإ

 ام لك رش نم كب ذوعأو ملعت ام لك ريخ نم كلأسأو «كتدابع نسح لأسأو
 نم ةاجنلا كلأسأ بويغلا مالع تنأ كنإ ؛ملعت ام لك رش نم كرفغتسأو ملعت
 ةعفرلاو «تائيسلا ناردأ نم ةراهطلاو تاجاحلا ءاضقو «تافآلاو لاوهألا عيمج

 عدبلا رش نم ةمصعلاو .«تاماقملاو لاوحألا ءافصو .«تاجردلا ىلعأ ىلإ

 «تانكسلاو تاكرحلا عيمج يف تالالضلاو هبشلا نم ظفحلاو «تاثدحملاو
 اي .«تامملا دعبو ةايحلا يف 0 عيمج نم تاياغلا ىصقأ غولب كلأسأو
 ءمهتنامأو نيملسملا ةمصع كلأسأ يهلإ . تافصلاو ءامسألاو ٍلاعفألا نسح

 تاين صولخو .مهتبهرو نيتناقلا عوشخ لامكو مهتيادهو نينمؤملا ةدئفأ رونو

 نيرباصلا مدق توبثو «مهءافوو نيقداصلا ةميزع خوسرو .مهتبغرو نيلئاسلا

 نيقدصتملا بولق ةقرو ءمهنافرعو نيعشاخلا بولق دوهشو .مهءانثو
 نيففعتملا تاوذ ةراهطو .ءمهتدافوو نيمئاصلا حاورأ ءافصو ؛مهناسحإو

 نيلوألا نيقباسلا ةعباتم فرشو ؛مهنيقيو نيركاذلا بولق ةئينأمطو .مهتداهشو

 نينسحملا لامعأ ءازجو ءمهترفغمو نيبئاتلا رمأ ةبقاعو .مهنيدو ةوبنلا بادآل
 «ءاهبلاو كلملاب درفنملا تنأ الإ هلإ ال يذلا هللا تنأ كنإف ٠ .مهتلزنمو

 «ءانثلاو دمحلاب دحوتملا «ءايربكلاو ةمظعلاب ززعتملا «ءاقبلاو مدقلاب صتخملاو

 يف يهلإ كل كيرش ال «ءايحإلاو ةتامإلاو ؛ءاطعلاو عنملاب ككلم يف فرصتملا
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 ىف ىهلإ كل دن الو ؛دادمإلاو دفرلا كريغ نم لقاعلا وجري فيكف ءداجيإلا

 00 .رايغألا ىلإ كئالب لوزن دنع دحوملا عزفي فيكف ءرايتخالاو ةردقلا
 دحأ ىلإ ءادنلاو ءاعدلاب هجوتن الو «كايإ الإ نيعتسن الو دبعن ال يهلإ

 قلخلا كل ؛ءاهتنالاو متخلا يف قيفوتلاو ءادتبالا يف دييأتلا كلأسنف ءكاوس

 ءرجفلاو قسغلاو ءرهقلاو شطبلا كلو ءرحبلاو ربلاو ءرهجلاو رسلاو ءرمألاو
 .عنملاو ءاطعإلاو «عفرلاو ضفخلاو «عفنلاو رضلا كنمو .ءركشلاو نملا كلو

 نم ينتيفاع مكو .كتالآو كمركو كدوجو كمعن نم ينَئْيَلْوأ مك يهلإ
 مفدي الو كريغ ريخلا يطعي ال هنإف كئالبو كنحمو كباقعو كباذع تابجوم
 تاومسلا رطاف ءيش لك ٌبرو يبر تنأ ؛كاوس ءوسلا كلاهم يقيو رشلا

 .لاعتملا ريبكلا ُيلعلا ةداهشلاو بيغلا ملاع ضرألاو

 دعبأ ينتدجو الإ كباتك يف راربألا كدابع هب تفصو ريخ ْنِم ام يهلإ
 ةلإ كاباشك نفل كقلخا زا رتخ هد تيسر رش وم موب فلسا نينو هن نئاخلا
 .كلدع نم كلضفب ذوعأ ؛هلاكشأ نم لكُش وأ .هناولأ نم نولل ًافراقم ينتدجو
 ًءانث يصحأ ال .كنم كب ُدوعأو كرْيض نم كريخبو ءكطَخَس نم كاضربو
 . كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع

 اهلك ىنسحلا كئامسأب كوُعْذَأ ؛هاعد نمل ًابيجم ايو «هادان نمل ًاعيمس اي
 يحلا وه الإ هلإ ال هللا مظعألا ميظعلا كمسابو «ملعأ مل امو اهنم تملع ام
 .ماركإلاو لالجلا اذ اي ميحرلا نمحرلا مويقلا

 يدل ترتاوت دق ةعستملا كبهاومو «ئلع ترّثك دق كمعن ْنِإ ىهلإ
 ةلصتملا ةلصاولا كننمو .مارصلا الب اهب ينتّرمغ يتلا ةغباسلا ةقئافلا كحنمو
 اهديدعتو اهئاصحإ نع ُتْرَجَع دق ؛ماصفنا الب ماودلا ىلع اهب ينتمركأ يتلا

 ركش عيطتسأ الف ؛مايألاو رهشألاو نينسلا رم ىلع اهديدحتو اهرصح نعو
 كضرأ ةنزو كتالامك ددعو كتاذ ةمظع ردقب كتاذ نم دمحلا كلف .اهنم ءىش
 .كتايآو كملع غلبمو .كتاومسو

 ةمالسلاو «نئملاو لضاوفلا دوهشو ؛ةيفاعلا تابثو ؛ةمعنلا ماود كلأسأ

 هتيقوو ءرانلا ليلخلل ترخس يذلا تنأ .نحملاو دياكملاو دئادشلا عيمج نم

 ترخسو ؛رجحلاو ٌرحبلاو ٌنوعرف كّيِجَن ىسومل ترخسو ءررضلاو ىذألا نم
 ترخسو ءرهظف تولاج بزح ىلع كرصنب هّندّيأو ء«ديدحلاو لابجلا دوادل

 جونل ترخسو ءرشبلاو شحولاو ريطلاو نجلاو نيطايشلاو حيرلا ناميلسل



 يتامجيتلا سابعلا يبأ خيشلل رصتلا بزنخ يب بسسس ل

 بولغم ينأ هبر اعدف كرصنب هّندّيأف كئادعأ ىلع كرصنتساو ةنيفسلاو نافوطلا

 ىلع املا ىقتلاف ًانويع ضرألا انرجفو رمهنم ءامب ءامسلا باوبأ انحتفف رصتناف
 ناك نمل ءازج اننيعأب يرجن .رسدو حاولأ تاذ ىلع هانلمحو .ردق دق رمأ

 هّتْبَحاَصو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم كبيبحل نيملاعلا ترخسو . .رفك

 هللا ربكأ هللا رضحلاو رفسلا يف كِتالكو كتمصعو كفاطلأو كتياعرو كنتيانعب
 .رذحأو فاخأ ام لك نم ربكأ هللا ربكأ

 زيزع ذخأ يهلإ مهذخف ءرهظ دق داسفلا ٌسأرو ءرضح دق ودعلا نإ يهلإ
 زاجعأ عزن كعطق ىلإ كلصو نمو كتمقن ىلإ كتمعن نم مهعزناو «ردتقم

 كتردقب نيروحدم نيموؤذم مهذدراو .كتردقب انع مهعفداو رعقنم لخن

 عمطقاو ؛كدجم لالجب مهباقر برضاو كسدق رونب مهراصبأ انع فطخاو

 عوجلا سابل مهقذأو «كباذع نم ًاطوس مهيلع ٌبصو .كرهق تاوطسب مهقانعأ
 مهعومج تتشو ؛كدابع مهيلع بِلْقاو «كدالب مهب لزلو «كباقع نم فوخلاو

 ٌحْماو .مهدونبو مهملاعم ىلع سمطاو «مهدونجو مهشويج ددبو ؛مهدوشحو
 يف مهديك ُدُدراو ء.مهرورشو مهركم لئابح انفكاو ء.مهدودحو مهرايد راثآ

 مهنإف .مهروبق يف كباذع ميلأ مهقذأو «مهرودص يف كيزخ ران لعشأو ءمهروحن
 «كبانجب كيبن ةنسب لماعلا ريجتسي نأ ًايغب انيلع اوراثو «كباتكب انلمع ىلع انوبراح
 نم بازحألا تكلهأ امك مهكلهأو ءدوحجلاو رفكلا لهأ مهلبق ّتبك امك مهئبكاو

 نم ةراجحب مهرطمأو ؛دودخألا باحصأ نعل مهنعلاو ةومرةداغوا طرلا عون

 َنيِنِمْؤمْلاِب نولعفي امل مهو ةومق ابيلع ره ذإ دوفولا ِتاَّذ ِراَلَأ دودنألا ُبْمَأ َلِيِقل : :دوضنم ليجس

 لع لع ُهَلنأَو ضر لاو توتتلا كلم ىلا ديلا زيرملا هل اهم نأ الإ ممم ونام بش
 نبدأ نإ قبولا ُباَذَع ملَو َمَهَج ُباَذَع رف أوي دل مث تسد آو َنِيِمْوْلَ اوه نذل نإ ٌديبَت 0

 ره رك ديَِتل َكْيَر شب نإ ركل دولا َكِل ربنا اك نم ىجي تتح محل تحصل أوو وثم
 نيا لب ومنو نوع دولا ُثيِدَح كَ له ديرب اَنْ لَك ديل شعل وذ هوو وفم وو ديم ديو كيب
 4-1١([. : جوربلا] © ٍظوُمْحَت جول ىف ديجي نايف وه لب طيح مب ميئأرو ني هو بيِذكَت يف اورْكُك

 اذ اي ديعم اي ئدبم اي ءديدشلا شطبلا اذ اي ءديهش اي ٌديمح اي ُزيزع اي
 اي ٌبيجم اي عيمس اي ةوفغ اي طيحم اي كلام اي ديري امل ًالاققااي ديجنلا'نقرعلا
 .دومحم اي ُدوبعم اي ٌدودو اي ُميحر اي زوكش

 ددستو يِرْزِو اهب عضتو .يردق اهب عفرت كدنع نم ةمحر كلأسأ «يهلإ
 اهب رونتو «يرصب اهب ولجتو «ءيرمع اهب كِرابُتو «يرزأ اهب دشتو ءيِرْرَو اهب
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 اهب ففختو ءيردص اهب حرشتو .يرسك اهب ُربْجُتو .يرثأ اهب يبحتو «يرظن
 اهب رَسَيُتو ,يرذع اهب ٌلبقتو ءيِرْقَن اهب ٌرِعُتو ءيرصن اهب بَرَقُتو ءيرصإ
 ء«يردص ًةميخس اهب للستو .يرمأ اهب لهستوءيرصح اهب كُفَتو .ءيرسع
 اهب ينيقستو ءديدشلا كنكر نامأ يفو ,ديكألا كظفح نصح ىف اهب ينلعجتو

 تنأ يالومو يهلإ اي ءربكألا كناوضري اهب ينفرشتو ءرثوكلا كّيبن ضوح نم
 نأ يمؤش عنمي مل امكف نانتمالاو فطللاو .ناسحإلاو ماعنإلا ينتدوع يذلا
 نأ نآلا كلأسأ ينإف «كتئاغإو كمركب ىظحأ نأ يمؤل عنمي ملو ؛كتداعس لانأ

 نأو ءيدهع اهب ظفحتو «يتُجح يننّقلت نأو «يدشر ينمهلتو يتوعد بيجت
 ينّليِنُت نأو « يسنأ تنغتو «يقازرأ رّْمكُت نأو ٠ «يسفن يكزتو «يقالخأ رهطت

 ايو «نيمحارلا محرأ اي ؛كئايلوأو كئايفصأ صئاصخو كلئايبنأو كلسر ثاريم

 . نيملاعلا بر

 كنالبو كئاضق ءوس نم يصالخو ؛كريسيتب الإ لانت ال يبرآم نإ «يهلإ

 كركشأ ملو .كملعب الإ كتيصع الو ؛كنذإب الإ كدبعأ مل ؛كريبدتب الإ سيل
 ءاركش كل لمعأ نأ كتمحرب ىنعزوأف ءكركذب الإ كتركذ الو .ككركشب الإ

 «كئاضق لوزن دنع يب فطلاو ءًاركذ كل رثكأ ىتح كتيانع قباسب ينقفوو
 كناحبس تنأ الإ هلإ ال نيمركألا مركأ اي «كنالب لولح دنع ًاجرخم يل لعجاو
 ٌمالحأ ْتّْلضو ءدوجولا نم كتفنف ٌلوقع تدسف يهلإ .نيملاظلا نم تنك ينإ
 تسدقت ءدوجولا نيع كنأب ُتَعَّداف ٌرَطِف تفرحناو دوجوم ّلُك يف كترصحف

 كناحبس .«كتاعونصم ةجزامم نع يهلإ تهزنتو .«كتاقولخم رصح نم يهلإ
 فصوب صتخت ال فيكو ؟نيبملا قحلا تنأو مدعلا كامح لوح موحي فيك

 .داحلإلا فرتحي ّئِلولح مهو نم كب ُدولأ ؟نيملاعلا بر تنأو مدقلاو ءاقبلا
 كلأسأ ءداسفلا ضرألا يف يغبي ٌيرهد ةعيضو ءداحتالا دقتعي ٌيِدوجو ٍلايخو

 يدوجوو :«كرايتخاب يرايتخاو «كتئيشمب يتئيشمو «كتدارإب يتدارإ وحمت نأ
 يلهأو ينمصعاو «فيرشلا كعرش دودح يّدعت نم ينظفحاو ءكدوجو دوهشب

 ينع ْقِلْعْأو ءريسيتلاو ريخلا ٌباوبأ يل حتفاو .فينحلا كنيد ِيَذَه ةفلاخم نم

 لضفلاو .ريفولا ءاطعلاو ء«ريبكلا حتفلاب يلع ننئماو ءريسعتلاو رشلا َباوبأ
 .ريصنلا معنو ىلوملا معن «ريدق ءيش لك ىلع كنإ ءريزغلا

 الف مهراصبأ ينع فطخاو .دورصبي الف يئادعأ هوجو ىلع سمطاف يهلإ
 «نوظفحي الف مهراتسأ كِتْهاو ءنوعجري الف مهتناكم ىلع مهخسماو ؛نورظني



 ينتاجيتلا دمحأ خيشلا مامإلل ةلالجلا ةوعد سل با,

 نيرحبلا َجَرَم طرضلا أوقبتساَف حتِصَأ لع انسْمَطَل ُهآَمَن َوْلَو » 1

 .[17 ه55 :سليآ] *# تيوعجرب الو يسم أوعنطتسأ اَمَه ناي ال حَورب امهتنَي ابكي

 دقو رويقلا يحلل هوجولا ٍتَمَعَو ## » .هوجولا تهاش هوجولا تهاش هوجولا تان

 ١١١[. :هط] © اًمْلظ َلَمح ْنَم جاَخ

  ةيآلا 6 :ةرقبلا] 4 ُةَواَلَو دك ُمُدْعَأت هَ ويلا ىلا وهال هل ةكدَمأ
 مث (تارم عبس) .[4 :ةبوتلا] 4 ْمكَِشَأ ْنَي كاوُسَر مُمهةب دَمَل9 مث
 «هكرشو ناطيشلا رش نمو أرذو قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ»

 ني كنوُسَر ْمُكَحَماَج ْدَقَلا» مث  ؛«تاماتلا هّللا تاملكب ذوعأ# (تارم ثالث)

 أرذو قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ةوعأ» مث (تارم عبس) . « ْمُكِيْشَأ
 هبضغ نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ» (تارم ثالث) «هكرشو ناطيشلا رش نمو

 ينظفحا مهللا . «نورضحي نأو نيطايشلا تازمه نمو هدابع رش نمو هباقعو
 يف غطت الو ءًادقار مالسإلاب ينظفحاو .ًادعاق مالسإلاب ينظفحاو ًامئاق مالسإلاب

 ىلع يبر نإ . ايتيمان نك تنأ ةباد لك رش نم كب ذوعأو ءادساح الو اودع

 هللا مسب# (تارم ثالث) هلك كديب وه يذلا ريخلا نم كلأسأو .ميقتسم طارص
 .4 ميلعلا عي عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا

 .(تارم ثالثا «ميظملا يلعلا هللاب الإ ةوق الو 0 الو#» (تارم ثالث)

 «اًمينَم امَيَسَم هيلع اُنَس اثم يلا ايلي نيل لع َنْرَس ُهتَكِبم هلل ّنإذ
 ل را هلا يلو لع للا سر .[107 :بازحألا]
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 ةلالجلا ةوعد

 يناجيتلا دمحأ خيشلا مامإلل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 رارسأبو ةيهولألا ةمظعب كلأسأ ينإ مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نع ةهزنملا كتاذ قحبو ةيدمرسلا ةزعلاو ةوقلابو «ةيلزألا ةردقلابو «ةيبوبرلا
 «ةيدحألا ةرضحلاو .ققحملا نايبلاو ؛قلطملا رونلا قحبو ءةيهبشلاو ةيفيكلا

 كلأسأ ينإ مهللا «ةيهلإلا ةرضحلاو .ةيبوبرلا ةرضحلاو «ةيدمرسلا ةرضحلاو

 سذقبو «ةنونيكلا مدقبو «ةينادحولا ةزعبو ةيبوبرلا توبثبو ؛ةيهولألا ةوطسب



 ا بسسس 77-7 يئاجيتلا دمحأ يتلا مامإلل ةلالجلا ةوعد

 قحبو .ةيرهوجلا ةفصلا لهأ كتكئالم قحبو ؛ةيدمصلا ماودبو «ةيتوربجلا
 كمساب مهللا كلأسأو ءرارسألا نم هيف امبو ءراونألا هاشغت يذلا كشرع
 هل تعضخ يذلا مظعألا ميظعلا هللا تنأ هللا هللا هللا وهو يلزألا ميدقلا
 ْنِم ٍةزعب ينذمتو يننيعت نأ ءتوربجلاو توكلملاو كلملاو ءضرألاو تاومسلا
 اهلك ٠ ةاميحألا نتاعملا قياجلا ةرقلا كمساب مهللا كلأسأو ؛كتوربج نامّرْهَف
 هللا :وهو «هريثأت يف مسا لك ههبشي ال يذلا «تافصلا ءامسأو تاذلا ءامسأ
 هب ذُحأَت هنم ةوقب يندمأ 0 «كتاذ هب تّيمس للا هللا

 ساوحلاو يناعملا يف هب فرصتنو «سافنألاو حاورألا

 ربكألا ريبكلا ءمظعألا 0 هّللا هّللا هّللا كمساب كلأسأ ينإ مهللا
 هللا : كمساب مهللا كلأسأو هتيطعأ هب كلأس نمو ءهتبجأ هب كاعد نم يذلا

 اي «يتجاح تيضق ام الإ ءبعلا شرعلا بر وه الإ هلإ ال يذلا هللا هللا
 بونذلا نم ينرهطو «تافآلاو بويعلا نم ينسدق سودق اي سودق
 مهبولق ىشغت نمم ينلعجت الو ءكرونب ينرون هللا هللا هّللا اي تائيسلاو
 هللا وهو ءكمسا تابثب كلأسأ ينإ مهلا «نيملاعلا بر اي تاملظلا مالظب
 ءاهنم وهو هنم ءامسألا هذه يذلا ىنسحلا ءامسألا هل وه الإ هلإ ال يذلا

 نمو نيقتملا نم ينلعجا كريغ دحأ اذكه نوكي الو اذكه وه نم اي مهللا

 . نينسحملا كئايلوأو نيحلاصلا كدابع

 بلطأ كنم «كيلع ىفخي ال يلاح اذهو كيدي نيب رهاظ يَلُذ اذه يهلإ

 نيب ةيدوبعلا قدصب ينمقأو .كيلإ كرونب يندهاف ٌلدتسأ كبو .كيلإ لصولا

 ليمج ليمجب .كعنص فيطل فيطلب .كفطل يفخ يفخب كلأسأ «كيدي

 ؛كبيغ نونكم نوئكمب «كتردق رارسأ رس رسب ؛كتمظع ميظع ميظعب «كرتس

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمحمب تعفشت «كمساب تنصحت

 الو ءينع كيف ءانفلا ينقزراو «يالوم ايو يديس اي كيلإ ينبذجا مهللا

 اي مهللا ءلعفلاو لوقلا يف ينمصعاو ؛ يسحب ًابوجحم «يسفنب ًانوتفم يتلعجت
 نم مهسرؤر عفر ةكئالملا عطتست ملف ةيهولألا رون نم نيفراعلا بولق اسك نم
 ةيقوعدأ » .ةيلزألا هتاملكو زيزعلا هباتك مكحم يف لاق نم اي «ةيتوربجلا ةوطس

 انل بجتسا .انيسن امو انركذ ام انل بجتسا مهللا ٠١[ :رفاغ] 4 ول َبِحَتْسأ
 .نوكيف نك ”ديدللا نرتب سرا يزصا نما كم العن نانو

 2 [ مبسم اف زَكَشيك مرو لكم سالو توكل ُرُو هنا #2 »
 ُةَجاَمُيلأ َةجاَبُي يف حبسا حبس



 نيفراعلا ضعي نع عماج نيهتانت لل

 “7# م ما نر مم 2 2 سل عم د مرعب # 5و

 ل ولو دود رعب امير داَكَي بر الو ٌقيقس ال نوي كا ورجس نع نم دقو فرد كرك أك

 هم عرج رمال سا سم
 كئبلَع ٍءْيَش لك ب ُهّللأَو ساّنلِل َل لكلا أ كيرضتو 6 نم رون هللا ىردبم روث َلَع روت هان حنت

 .["3 اله :رونلا] مقر ن أ هلأ نْذَأ توي يف

 بر اي انب لعفت نأو ءدمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا
 ءيش لك ىلع كنإ «ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ كنإ لهأ هل تنأ ام نيملاعلا
 .نيدلا موي ىلإ ًاريثك دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر اي «ريدق
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 نيصحت
 نيفراعلا ضعب نع عماج

 هللا ىلإو هّللا : نمو هللابو هّللا مسب نيعتسن هبو ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب
 ردقأو مظعأو لجأو زعأو ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ليبس يفر

 ةركب هّللا ناحبسو ًاريثك هّلل دمحلاو ًاريبك ربكأ هّللاو ءرذحأو فاخأ امم

 يذلا هللا مسب ؛يفاعملا هللا مسب «يفاكلا هللا مسب («يفاشلا هللا مسب ءاليصأو
 لبو » ٠ ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال

 تنأو يقارلا انأ مهللا .[47 : ءارسإلا] © نين نينِمّرمْلِل ةمحرو ءاَقِشِب وهام ناءرقلا نم
 ناكلملا اهيأ ءربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هّللا «تيضق ام رش نم كب ذوعأ «يفاشلا

 ٌقلاخ امكروصمو يروصمو امكقلاخو يقلاخو امكّبرو يبر هّللاب ذوعأ ناميظعلا
 ضارمألاو تايلبلاو تاهاعلاو تافآلا عيمج نم هللاب ذوعأ ءرشبلا ٌقزارو روصلا
 اذه لماح ذيعأ ءمالآلاو دومخلاو لبخلاو لسكلاو ماقسألاو ماروألاو حايرألاو

 لالجلا يذ هّللا هجو رونبو «ماظعلا هتايآو ماركلا هللا ءامسأب هثراقو باتكلا

 يذلا يقابلا مئادلا يحلا توربجلاو ةزعلاو توكلملاو كلملا كلام «ماركإلاو

 تاومسلا رطاف ءهناطلس زعأو ؛هناكم عفرأو «هنأش مظعأ ام هناحبس ءتومي ال
 كيمو نيدصاقلا أجلم ميحرلا ع نمحرلا «ةداهشلاو بيغلا ملاع ضرألاو

 ةمظعلا يذ «نيعمجأ قلخلا قزارو «نيكاسملاو ءافعضلا محار .نيفوهلملا

 راهقلا ءناّيدلا فوؤرلا نانملا «نانتمالاو دوجلاو ناسحإلاو ةفأرلاو ناطلسلاو

 نتفلا رش نم هّللاب ذوعأ .هيلع راجُي ال يذلا ريجملا بلاغلا رهقي ال يذلا
 سفنلا يف ؛ربكألا ءادلاو رمحألا حيرلا نمو «نديلا ضارمأ عيمجو نحملاو

 اذإ نم ةزعب ءرعشلاو بصعلاو قورعلاو مظعلاو دلجلاو مدلاو محللاو حورلاو



 8 بس ب77777. نيقراعلا ضعب نع عماج نيضختت

 هيلإو ءيش لك توكلم هديب يذلا ناحبسف .نوكيف نك هل لوقي امنإف أرمأ ىضق

 ان.راهق اي ناج ان كيفما ايد زاب ان تراي ربكأ هللا ربكأ هللا ريكا هللا :نوعجترت

 اي يفاش اي يفاك اي دودو اي روبص اي ديعم اي ؛ئدبم اي مئاد اي مئاق اي طسقم

 هرمأ نم اي ؛نيثيغتسملا ثايغ اي نيخرصتسملا خيرص اي يقاب اي يقاو اي يفاعم
 ٌرخؤم اي ٌمدقم اي ُميظع اي ردتقم اي ٌرداق اي قوفش اي ٌفوطع اي نونلاو فاكلا نيب

 اي ءتبسك امب سفن لك ىلع ًامئاق اي ٌمويق اي يح اي ٌميظع اي ميكح اي ُميلع اي
 اي ٌمعنم اي نسحم اي هاتبغر ةياغ اي هاكلم اي هاديس اي هالوم اي هابر اي عفان اي عماج
 ال ا ع سا قع و نان د دع

 «دينع 0 و ناعيش لك ها ب ليلا ىلع ىلع راهنلا روكمو راهنلا

 ع ل لا ا

 كلام اي ؛نيلصافلا ريخ اي «نيئراولا ريخ اي «نيرفاغلا ريخ اي ؛نيباوتلا بيبح

 كيدل اميفو «بغرن كيفو لكوتن كيلعو .نيعتسن كايإو دبعن كايإ نيدلا موي
 ضارمألا عيمج نم هئراقو يباتك لماح فشا مهللا .فاخن كنمو وجرن

 للزلاو ماروألاو لجولاو لسكلاو للملاو ؛مالآلاو للخلاو للعلاو ماقسألاو

 ءادلاو رمحألا حيرلاو .دكنالا ضرملاو .دوسألا مدلاو ٠ ءلْغَملاو باهذلاو

 شوحولاو مومغلاو مومهلاو تاهاعلاو تافآلا عيمجو رفصألا مدلاو ربكألا

 ْْيّرلاو ةشوطلاو ةشعرلاو ةشهدلاو ةتكسلاو بوركلاو ؛ماوعألا ةنحاشمو

 مازهنالاو «مارعلا ةنحاشمو شوحولاو روُنفلاو ردغلاو ركملاو رحسلاو نّرحلاو

 ءادلا لاضُعو ءانبلا مدهو ءالبلاو لازلزلاو ءالجلاو ناطلسلاو ناطيشلا رشو

 ليللا هيلع فلتخا امو راجفلا ديكو رارشألا رشو ءادعألا ةتامشو لاجرلا ةبيخو

 رش نمو ءنمحر اي ريخب قرطي اقراط الإ ناجلاو سنإلا قراوط نمو ؛راهنلاو

 . ميقتسم طارص ىلع يبر نإ اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك نمو ميجر ناطيش لك
 معن ايو ىلوملا معن اي . تأجتلا كيلإو «تلكوت كيلع يبسح كملعو يبر تنأ

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو يبسح بر اي تنأو ءريصنلا

 هبحصو هلآ ىلعو «ميظعلا ردقلا يذ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «ميظعلا

 .ميلستلاو ةالصلا
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 يسونسلا فسوي نب دمحم مامإلل ميظع نيصحت

 هنع ىلاعت هللا يضر

 قولخمل ةقاط ال ءربكألا قلاخلا هللا الإ هلإ ال ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ىلع رشناو ءكامح محلاف ءَكاول تحتو ءٌكامح يف يننإ مهللا هللا عم ىلع
 اولوت نإف . ضرألا نم قشنملاو «ءامسلا نم لزانلا كءالب ىنع فرصاو ءُكاول
 مهللا (ًاعبس) ميظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا يبسح لقف
 نينمؤملاب ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ًادمحم انالومو انيبن لعج نم اي
 يفخب هبلق عماجمو هتيصان نم َيِنَكمو «يل هلَلذو (ًانالق) يل رخس ًاميحر ًافوؤر
 هللا فنك يف تلخد هللا رتس ليمجب هللا عنص فيطلب هللا فلطل

 ءملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّللا لوسرب تعفشتو هللا ءامسأب تنصحتو
 يسفن تبجح ؛ميظعلا يلعلا للاب الإ ةوق الو لوح البو هللا كلم ماودب

 نم قحبو «ميكحلا ركذلابو تانيبلا تايآلابو «هللا تايآب اهتعنمو ءهللا باجحب
 ليفارسإو «يراسي نع ليئاكيمو «ينيمي نع ليئاربج .ميمر يهو ماظعلا ييحُي
 مسبب ينآر نمف «يدي يف ىسوم اصعو «يمامأ ِي دمحم انديس «يبلخ نع
 ىضق هيلإ تملكت نمف ؛يناسل ىلع ناميلس متاخو «ينباه ميحرلا نمحرلا هللا

 وهو ؛يب طيحم هّللاو ؛ينبحُي ينآر نمف يهجو ىلع فسوي رونو «يتجاح
 الإ ةوق الو لوح الو «لاعتملا ريبكلا هَّللا الإ هلإ ال «يئادعأ ىلع هب ناعتسملا

 فشاكو ةمألا يبن دمحم انالومو انديس ىلع هللا ىلصو «ميظعلا يلعلا هّللاب
 .ًاميلست ملسو هيحصو هلآ ىلعو :ةمغلا
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 نيصحعن

 نيدلا يبحم خيشلل

 هملع طاحأو هتردقب رابج لك مجلأ نم ناحبس ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 هل اهحيتاممو لل ةملظعلا اهلافقأ يتلا هئامسأب تصحو ةهرححبو هرب يف امب

 رارشأ نم ينظفحا كهجو رونب مهللا «ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح



 وب نادوساب خيشلل ميظع نيصحت

 لك دعب ًادحاو اي اي ءدحأ لك لبق ًادحاو اي ٠ «ليمج هرتس نم اي ينمحاو كقلخ
 . هللاو يإ هّللاو يإ هّللاو يإ (دحأ هللا وه لق) قحب ؛دحأل ينلكت ال ءدحأ

 0 :دليولا“ هّللاو يإ هّللاو يإ هللاو يإ دمصلا هللا
 ال مّللاو ال .دحأ ًاوفك هل نكي ملو . هّللاو ال هّللاو ال ءهللاو ال .دلوي ملو
 . هّللاو ال هّللاو

 رش لك نم ينبجحت نأ كلأسأ ةفيرشلا ةبيجعلا ةروسلا هذه قحب مهللا

 فلأب ءاسنلا هدلت رش لك نمو «ضرألا نم جرخي رش لك نمو ءامسلا نم لزني
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال

 . سانلا برب ذوعأ لقو .قلفلا برب ذوعأ لقو . صالخإلا ةروس أرقي مث
 . ةحيتافلاو
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 ميظع نيصحت

 نادوساب خيشلل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 هناطلسو «ميركلا ههجوبو «ميظعلا هّللاب ذوعأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نمو يلامو يدالوأو يلهأو يسفنو ينيد ٌتنّصح .؛ميجرلا ناطيشلا نم ؛ميدقلا

 مهنعو ينع تعفدو ءأدبأ تومي ال يذلا مويقلا يحلاب يبلق ةقفش هيلع تطاحأ

 «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الب ةرخآلاو ايندلا يف هوركم لكو ءوسلا

 رشو هباقعو هبضغ نمو ءرجاف الو ْدَب نهزواجي ال يتلا تاماتلا هللا تاملكبو

 ريغ ربكتسمو ركانمو ودعو ضغابو ٍرداغو ركامو ٍدساح كل رش نمو هدابع

 السمن ىف هكر هروب ُهَّمأَبَهَذَؤ .تورضحي ثأر نيطايشلا تازمُّه نمو ركاش

 هللا ٌتْعَفَذ نورصني الو .[18 7 : ةرقبلا] 4 وُ ال مَ ُئَنُع مك ل ورع

 هللا راج انأ .مهناوّدَعو مهيغبو مهروزو مهكفإ نم هّللاب تنصحت مهروحن يف

 لوسر هلاق امب تنعتساو لسرلا هب نصحت امب تنصحتو مهنالذخو مهنايغط نم

 ءارمح ةوزغ يف مهيلع هللا ناوضر هباحصأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 مُكَلوُمَبَج دَه سال نإ سانلأ مُهلَلاَم لآ 3 : :ميركلا نآرقلا مهنع ربخأ امك دسألا
 ْمّل ٍلْضَمَو ها َنْي َمَمْمِيِب اوبلَقنك ُليكمَولا ميو ُهَلَأ انبْسَح ًاولاَقَو اًنميإ ْمُهَداَرَف َمهْوَتْحأَ مر سا



 دمحم نب خيش نب مشاه نب يلع نب ناخيش بيبحلا بزح ل 4

 . 1 - مس او رودس 2 08 مر روادو هوم سهل
 .[ ١ 7, او :نارمع لآ] © ٍميِظَع ٍلِضْف وذ هللأو هلا ٌنَوُصر أوعَبتأو سلا و :
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 برح
 دمحم نب خيش نب مشاه نب يلع نب ناخبش بيبحلا

 هنع ىلاعت هللا يضر

 كرنم نر سيو مظعألا كمساب تتيرتت ينإ مهللا ميِحرلا نمحرلا هللا مسب
 نآرقلابو «ميدقلا كناطلسبو ةمئادلا كتيدبأ ماودبو «ةماتلا كتاملكبو مهبملا

 يسفن تأبخ .«ميحر ريغ رابجو ملاظ ناطلسو ميجر ناطيش لك رش نم ميظعلا
 تاقدارس نونكم يف يبلق ةقفش هب تطاحأ امو يدالوأو يلامو يلهأو ينيدو

 ىلع تمتخو ؛ميركلا ميلحلا هّللا الإ هلإ الب انصحتو ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ْنِإ مهللا ءميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال نم فلأ ةئامب مهيلعو يسفن

 هركم رش نم انذعأو هرحن يف هرش لعجاف سنإلاو نجلا نم ءوسب اندارأ دحأ

 نيرساخ انع مهذُدزاو «نيمألا كنصحو نيكملا كزرح ىف هنم انلعجاو هردغو

 «يقيرط هللا مسب نيدبآلا دبأ انيلإ ءيجملا الو يضملا نوعيطتسي ال نيبئاخ

 ةيآو يسنإو ينج رش نم ينسملي ام لك نم ينسرحي ميحرلا يقيفر نمحرلا
 هَّللا قلخ لك رش نم هللا تاملكبو هللا ءامسأبو هّللاب نصحت «يسرت يسركلا

 لوقت مث (ةرم ةرم) شيرق فاليإلو يسركلا ةيآو «يناثملا عبسلا نم انب طاحأ
 مهللا فاكو .قسع مح .قحبو .فاق ىلإ فاق نم فاخن امم انل نّمأ كلذ دعب

 «نيعمجأ سنإلاو نجلا نم نيطالسلاو نيطايشلا رش انفكا سط رسو سي قحب
 مهللا انحلصأو :نينمآ انلعجا رش لك رش نمو نيقفاخلا شوحو رش نمو
 رارشألا رش انفكا مهللا نيلضم الو نيلاض ريغ نيدتهم نيداه نيحلاص انلعجاو
 ةيفاعلا لامك انقزراو «بفقنملا ءوس انفكاو بلطلا نسح انقزراو رادقألا ءوسو

 «تامهلدملا انفكاو تاجاحلا انل ضقاو «نيمألا يداهلا كيبن عابتاو نيقيلاو

 نيب دلبلا يف اقزرو «تافالاو تاعورلا نم انملسو «تافاسملا انيلع بّرقو

 نم انحرأ مهللا .دحأ هللا وه لق .قحب ءدكن الو دك ريغ نم دلولاو لهألا
 كوكشلا انبولق نم حزأو «بهاوملا تاحفن نم انيلع ضفأو ؛بعاتملاو مومهلا

 ريخ اي ماركإلاو لالجلا اذ اي هبحت امل انقفوو ؛مائآلاو يصاعملاو ماهوألاو
 معنو هللا انبسحو ءريجتسن هيلإ نمو ريصنلا معن ايو .دوصقم لضفأو ء«دوبعم



 814 ل يولعاي فاقسلا مشاه نب دمحم نب خيش نب مشاه نب يلع نب ناخيش بيبحلا بّرح

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا

 .نيمآ ملسو هبحصو هلآو
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 بزح
 مشاه نب دمحم نب خيش نب مشاه نب يلع نب ناخيش بيبحلا

 يولعاب فاقسلا
 هنع ىلاعت هللا يضر

 ءوسب اندارأ نم ىلع ربكأ هللا هَّللا مب . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يف ةباد لك رش نمو ءرشبلا لك نمو «رمحألاو دوسألا عيمج نم ءرمضأو

 ّمه نم ىلع بلاسلا عناملا رهاقلا بلاغلا يوقلا ربكأ هللا هللا مسب ءربلاو رحبلا
 قراشملا يف ْنَم لك رش نمو ٍدئاك وأ ٍدساح نم رحس وأ ردغ وأ ٍركم وأ ٍرشب انب

 ميلعلا ريصبلا عيمسلا ريصنلا ظيفحلا ريبكلا زيزعلا ربكأ هللا هللا مسب «براغملاو

 نجلاو سنإلا نم نايغطلاو يغبلا لهأ رودص يف ساوسو رش نم ريبخلا

 00 ءمهعمج قّرَف نويعلا هارت ال نم اي كتيانع ةياقوب ينمحاو .نوصملا

 م . 4 َنِرْرِصُي ال مُهَف ُْهَسنْعَت > .نورصني ال مح بو نوردقي ال انيلعف مهلمش

 0 ءيجملا الو يضملا نوعيطتسي الو .4 نيني ال مه يع مكب

 .انيلع رَدْقُي ال هّللا لوحب انيلإ ةرظان هَّللا نيعو انيلع لوبسم

 اوبُكَنْرا امو يئادغأ عمج يقْرَقو اوُكَبَش ام طبر يَلُح هّللا ةّراغ اي

 اوكله دقو اوُقِرْغ ْدَق رحبلا كِلَذ يف مهل ًةاجن ال رحبب مهيسطأو

 وأ ءرهاجم ودع لكل ءرهاقلا ديدشلا يوقلا رتابلا عطاقلا هَّللا فيس
 وأ قسماف وأ ءرحاس وأ رجاف وأ دساح وأ نوتفم وأ ءهرئاج ناطلس وأ ناطيش

 . مون الو ةنس هذخأت ال يذلا مئادلا يلزألا ٌيدبألا مويقلا يحلاب تنصحت ءرفاك
 هللا مسب نئازخ يف يسفن تأبخ ءدابعلا لك رش نمو داسحلاو ءادعألا رش نم
 يبسح فيسب تدلقتو ءهّللا الإ هلإ ال ب , تطتحاو هللا ءاش ام زرحب تزرتحاو
 ىّللا لوسر انديسي تعفشتو ىفّللاب الإ ةوك "الو لوح الب تمصتعاو مّللا

 هّللا ءامسأ لكب تسرتتو هللا نوع ظفح ىفو هّللا فنك نامأ ىف تلخدو



 راضحملا دمحم نب دمحأ بيبحلل كرابملا بزحلا بسسس للا

 هللا تاملك لكب تذعتساو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبسب تعردتو
 ءالبلا عفاد ايو «ءاعدلا عماس اي هللا قلخ لك رش نمو هللا ودعو يودع نم

 ال .بئاغ ريغ رضاح وه نم اي ءىفخأو رسلا ملاع ايو أجتلملا هيلإ نم ايو
 لعجاو ءادعألا عيمج ىلع ينرصنا تومي ال ًادبأ مئاد ئح «ىسني الو وهسي
 الف «ةيلاخ مهيديأو «ةيواخ مهتويب لعجا مهللا ًادوسم ًاليلو ًادس مهنيبو اننيب
 امو يدالوأو يلامو يلهأو ينيدو ءيسفن يف ينظفحاو «ةيقاب مهنم ىقبت

 ةنكسو ٍةكرح لك يف يندعسأو «ةيقاولا كتيانع نيعب يبلق ةقفش هب تطاحأ

 لعجت الو ءحلاصلا لمعلل ينقفوو «تاينو ٍتادارإو تاملكو ٍةرطخو ٍةرظنو
 بركو ملاظو ودعو نيدو مغو مه لك نم مهللا ينصلخو «ةعبت ٍدحأل يلع

 ٍتايحو عابس نمو نئاخو نئاعو رحاسو ٍدئاكو ٍراضو ٍدساحو ءوس راجو قيضو
 مجعأو ٌميصف لك نم ٠ «مظعألا كمساب تزرتحا ءرش يذ لك رش نمو .عافأو

 «يئادو يتلع فشاف «يئاجرو يتقث تنأف ءمسو رحس لك نمو «مغو مه لك نمو
 ىنفكاو ءناسحإلاو نانتمالا ديبع نم ىنلعجاو نادبألاو نايدألا ىف ةمالسلا كلأسأ

 انيلع بتو نانم اي نانح اي ناميإلاب انل متخاو «ناش لك يل حلصأو ناحتمالا رش

 تاوعدلا بيجم كنإ تانمؤملاو نينمؤمللو ٌيدلاولو يل رفغاو ءًأحوصن ةبوت
 هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو هللا انبسحو نيمحارلا محرأ اي كتمحرب

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا
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 كرابملا بزحلا

 راضحملا دمحم نب دمحأ بيبحلل

 نع ىلاعت هللا يضر ش

 هجوب ذوعأ 0 ا ل
 ام رش نم رجاف الو رب نهزواجي ال يتلا تاماتلا هللا تاملكو ءميركلا هّللا

 نمو ءاهنم جرخي ام رش نمو ؛ضرألا يف جلي ام رش نمو أربو أرذو قلخ
 رش نمو .راهنلاو ليللا نتف رش نمو اهيف جرعي امو ءامسلا نم لزني ام رش

 هللا رذحأو فاخأ امم ربكأ هللا ءريخب قرطي اقراط الإ راهنلاو ليللا قراوط

 .رَفْخُت ىتح انبونذ ٌددع ربكأ



 لا د-_ .- يقيحلا سورديع نب دمحم ديسلل روثلاو ةكربلا بزح

 «بازحألا موي يف باحصألاو دمحم انديس هب نصحت امب انصحتو انعبرت
 ل اَْيَسَحوُلاَقَو انمي ْمُهَداَرق َهْوَكْحأك كَل اوُمبَج َدَق سال َّنإ 8 : سانلا مهل لاق نيح

 ٍلْصَق وذ هو هلأ َنَوْض اوَُبتأَو هو مهتسنتي عل ٍلْضعَو هم ني قمم اوبن ٌليكستلا معَ
 ١74[. اال” :نارمع لآ] «ٍميِظَع

 كيلا اَوظْسِبي نأ منك َّمَه ذإ ْمُكَحِتبَم هلل َتَمْقِي اوكا انماء تريلا اياتي »
 ١١[ :ةدئاملا] « توُئيرملأ كوت نأ َلعَو لأ اومَناَو ْكصدَع زُهَيِدبأ نكن ْمْكَيِدي
 ًاملاس ينْدُرَو ينم مّلسو ينملس مهللا . ينتج رخأ تنأو تجرخ كمساب مهللا

 ىلا اذ نَم ٍضرأْلا يناَمو ِتْومَّسلَأ ىف اَمْمَل مْ اَلَو هس ْمُدْحأت ال مولا ىلا وهال هَل ا هللا >
 هاك ابالي ءوولِع نم موت وسي الو مهمل امو موي ب اَمُلَْي "هيذإب الإ :هدع حي
 هللاف .[؟00 :ةرقبلا] 4 ميلا يل هواه مه اَلو راو باومتلأ هجر عِسَو
 .نيمحارلا محرأ وهو ًاظفاح ريخ
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 رونلاو ةكربلا برح
 يشبحلا سورديع نب دمحم ديسلل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 متري اديس يا رش ٌروثلاَر بئلطلا لمََو سزألاَو توما َقَلَح ىلا هب دَمَلَأ »
 ىف هَل ْوهَو تورم رس رك مدنِع مست ُلَجأَو الَجأ نص ّدث نيلي نِي مكقلَح ىلا ٌوُه تولدت
 .[7" - ١ : ماعنألا] © َنوُبِْطَت ام ُهّلْعَيَو ُكَرَهَجَو مكر ملعب ٍضْراْلا ِفَو ٍتاوْمّصل

 ٍةَكَرَو نم طفش امو ٌرحبلاَو ربا ىف ام لَمَيَو ٌوُهاَلإ آهُملمَي ال بتل ُعِاَمَم ٌمَدْعَو »
 .[99 :ماعنألا] © نيت بتك ىفاَّلِإ سبي الو بلر اَلَو ٍضرأْلا يمْلظ يف ٍةَبَح الو اهُمَلمَي ال

 2 - * 0 ا 3 مو م مم مم ا ل نيس أ ممم ىو يوما يش حا

 © نيم بتكح ىف لك اًهَعَدوَيْسَو اهرفتسم ميو اهفرر هلأ لعاَلِإ ٍضَرَأْلَا يف ربا نم امو #
 .[" :دوه]

 ء ص رم مسمع يع سمس م يم مسم كد سي ع 2 نأ يف ُنْوكَت ار »
 ذإ اًدوُهْس وكيل انك اّلِإ ٍلَمَح نم َنوُنَمَسَت او ٍناَءرُه ني ُهْنِم أوُتَن امو

 30 - سم مس هرب مس سس © 0 سا عا

 آو َكِلَذ نم ٌرَمْصُأ آّلَو هلَمَسلَأ يف اَلَو ٍضْرَأْلا يف َوَرَد ِاَقْنَم ني َك نم كْيَر نع بزرعي امو ِهيِف نوصيِفت
 : 2 ل

0 

- 



 يشبحلا سورديع نب دمحم ديسلل روتلاو ةكربلا بز 0-0007

 قذر تملا ني .وب َعوْخأو هَ وَمَا تري ٌلَرنأَو َسرألاو تونمَلا َقَلَح يآ ُهَللا»
 سمشلا ل 3ديسو ياهلا هَل دَكَمَو ورم رحل يف فرجت تللفلا كَل َرَخَس معلا 0ك 17 291 6 مة ع رت وكس 2 0

 ل هم تسي ومشت إو ةوشْأَس ام كح نب مكاو ل مك َرَخَس مرق
 .[51 ١ 0 4 دانك مندل ّننِإل تما موس

 76 جالا م ناسيا غطي اه ززكشك ديو لكم نيو توت نو ل١
 هكسيسمل و ةىنضعن 0 لَ وكم رح بز تكي

 :رونلا] 4 نم ءوروثل هلأ اوي روم رمد

 ءماني ال مويق اي يح ايو ” ءىربم ايو «ماتألا ءىراب اي مهللا

 هيلع دمحم اديس «ماحزلا موي لويقملا عاتتلا؛ماقملا عيفر كبيبحب كلأسأ

 نمو ؛ماركلا ةكئالملابو «مالعألا هبحصو هلآبو «مالسلاو ةالصلا لضفأ

 انع ليزت نأ ءمايقلا متأ كل ماقو «مارحلا تيبلاب فاطو ءماصو كل ىلص

 لدجلاو ماطحلا بحو ءماقسألاو ضارمألا عيمجو .ماهوألاو كوكشلا

 امم اننئمؤتو .ءفاصوألا نيسحب ائيلحت نآو ءمارحو هوركم لكو ءماصخلاو

 نم كب ذوعن انإ مهللا «يفاخلاو رهاظلا يف .فاطلألا يفخب انْمُحَتِو ؛فاخن

 .«نيملاظلا ملظو :نيطاسألا بضعغو «نيطالسلا تاوزنو «نيطايشلا تاعزن

 :«نيرحاسلا رحسو .؛نيركاملا ركمو نيدراملا درمتو .؛نيداعملا ةاداعمو

 سنالاو نجلا رش نمو «نينئاخلا ةنايخو نينئاعلا نويعو «نيرجافلا روجفو
 ينإ مهللا ؛نيتم اي يوق اي اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك رش نمو «نيعمجأ
 ةوعدو ءروبقلا ةلتفو .ءروجفلاو بذكلاو «روزلاو رورغلا نم كب ذوعأ

 دقحلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ءروفغ اي زيزع اي ءرونلا سامطناو ءروبثلا
 لهألاو سفنلا ىف رظنملا ءوسو بلقلا داسفو ءدكنلاو دكلاو دحلاو

 مل نم اي ءدمص اي درف اي دحأ ىلإ وأ يسفن ىلإ ينلكت نأو .دلولاو لاملاو
 حالصو «تاتشلا عمج كلأسأ ينإ مهللا دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي
 اميف ةكربلاو «تاقنلا قالخأب ىلحتلاو «تابهلا ليزجو تايوطلاو تاينلا

 :تلق كنإ مهللا .تامملاو ةايحلا يف تابغلا نسحو تآ وه امو ىضم
 1 0. طش ما مسص# . وم

 هجوو .ءبوجحم بلقو بوذك ناسلب كتوعد انأو . © ل َبِحَتْسأ فوُعَدأ »

 ةيانعلاو ةيادهلا لعجتو ء يناش كمركي حلصتو ينانج تيثنو يهجو رونو يناسل

 نم كيلع ينلخدتو «ّيف امب ينليقتو «يفخلا كفطلب ينلماعتو ؛يناوعأ ق قيفوتلاو



 ل حت | يثيحلا سورديع نب دمحم ديسلل رونلاو ةكربلا بزح

 .(ًاثالث) دودو اي .دوهشلا لهأ بتارم ىلإ ينلصوتو ءدوجلاو مركلا باب

 دسجلا حالصو حوصنلا ةبوتلاو «حوُمُملاو حوتفلا كلاسأ ينإ مهللا

 لعف كلأسأ ينإ مهللا ءحوبس اي سودق اي حوُدُب مسا رسو ؛حورلاو بلقلاو
 لك ةماقتساو «لئاح لك لاوزو .لئاوألاب قوحللاو .«لئاذرلا كرتو «لئاحلا

 ؛لئاه بطخ لك نم ةمالسلاو ءلماك لكب لاصتالاو ءلغاش لك ةيافكو .لئام
 كلأسأ ينإ مهللا ؛نيمحارلا محرأ اي لمآ انأ ام غلبأ ىتح ؛«لماشلا وفعلاو

 ركام لك رش نم ظفحلاو ءّبَجَي ام لعفو مرح ام بانتجاو «بحت امب مامتهالا

 ةرهاظ فاطلأو «ةيضرم ةيفاع يف «ٌبتتسيو رمألا يل أيهتي ىتح ءبْجَو رحاسو
 كمركب ضقاو ءانرازوأو انتاعيت لمحتو ءانراثع لقأ مهللا ءنيمآ «ةيفخو

 ال انيقي انبهو ءانرايد كريبدتب رمعو ءانرامعأ كتاضرم ىف لطأو ءانراطوأ

 نف نيمئاق' انلعجاو « كنف اهيرتعب 9 ةعيو «كلته هنقعي آل اريسإوا كك حضي
 كرابوانكلوخ انمب انمعسو انلزاتم اني يعاو انما: تهللا «كلود»كب لاس لك
 يف انل كراب مهللا .انتمقأ هيف امب انضرو ءاتع تْيَوَز امب انتفت الو ءانتيطعأ اميف
 ءرظنلا نسح انع كيضري اميف انقزراو ءرقَو هنم الح امب انضرو ءردقلاو ءاضقلا

 نمو ءرؤكلا دعب رْوَحلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ءّرسو ءاس ام اندنع يوتسي ىتح
 .رومألا ةالو حلصأ مهللا ءروجلاو ةالولا ملظو ءروطلا يدعتو ءرّوشلا ةرثع

 ىلع مهفطعو ءدالبلا مهب رمعاو ؛روكشم يعسو ءروربم لمع لكل مهقفوو
 اي ميرك اي دادضألا ىلع مهرصناو ءدادسلاو لدعلا ةيار مهب رشناو ؛دابعلا

 اهيلع رشناو ء«ةمغو ةُمِهَلْذُم لك اهنع فشكاو .ةمألا هذه محرا مهللا ءداوج

 رفوأ كتنم نم اهل لعجاو «ةمقنو ءوس لك اهنع فرصاو ؛ةمعنو ريخ لك

 رسلا ملاع اي مهللا (اثالث) بيجم اي بيرق اي «بيبحلا نيع اهب رقت ىتح بيصن
 انوآو .ىوهألاو سفنألاو نيطايشلا رش انفكا ؛ءىوكش لك عماس ايو ؛ىوجنلاو
 كتيفاع مهللا ؛ىولبلل الحم انلعجت الو «ىوان نم ىلع انرصناو .ىوأم ريخ

 انتل رسيو ءريبدت نسحأب انرّبدف ؛عفنأ انل كريبدتو ءعمجأ انل كُّرِبو ءعسوأ انل

 نم ٌبحو كبح ينقزرا مهللا ءريداقملا هب يرجت اميف انب فطلاو ءريسع لك
 يلهأو يسفن نم ّيلإ بحأ كبح لعجاو «كيلإ ينبرقي لمع لك بحو كبحي
 دراوملا انل فّصو ءدهاشملا انل ربك مهللا .درابلا ءاملا نمو يدلوو يلامو

 «كقلخبو كب نظلا نسح لامك انقزرا مهللا .دراوو رداص لك يف انل كرابو
 ىحلاصب انعتمو ناميإلاو نمألا ةرئاد انلخدأو .«كقزر نم انتحنم اميف انل كرابو

 ذوعأ ينإ مهللا (ًاثالث) نانم اي نانح اي نامرحلاو ضارعألا نم انظفحاو «نامزلا



 ىحي نب ليقع مامإلل ميظع نيصحت ب للا ال

 ريغصلل رشلا رامضإو «ريبعتلا ةوالحو ريصقتلا مؤشو «ريبدتلا ءوس نم كب

 انيونذ رفغا مهللا «ريبخ اي فيطل اي «ريمطقلاو ريقثلا ىلع باسحلاو ءريبكلاو

 انلماعو ءانبوُؤُدذ كيضري اميف لعجاو ءانبولقو انداسجأ حلصأو ءانبويع رتساو

 «منانلا انين ميعتو . لحملاو بصخلاو ةلوحلاو رهرلا ف مهر الل لكو

 الإ ًالاكتا الو «كيلإ الإ ًاتافتلا انل لعجت الو «مركلاو دوجلا ضحمب انحرفو

 نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤملل رفغاو «كيدل ىفلزلاب ىظحن ىتح ؛«كيلع

 قدصلاو ءلوصولل ببس ريسلا نإ مهللا ,تاومألاو مهنم ءايحألا «تاملسملاو
 يونن ام كمركو كلضفب انم لبقاف ؛لوبقلا ىلع فوقوم لمعلاو «لوخدلل ةمدقم
 دعي ايجو اند قب .ءلوصو ايُرب اي «لوُس لك انغلبو لوقنامو لعفن امو

 بر هلل دمحلاو هيزحو هيعباتو هبحصو هلآ ىلعو هيلع ملسو مهللا لص لصو ءلوسرلا

 ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو ؛هديزم ءىفاكيو همعن يفاوي ًادمح نيملاعلا

 . ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هَّللا ىلصو «ليكولا معنو انبسح وهو
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 ميظع نيصحت

 ىمحي نب ليقع مامإلل

 الإ ء ءدسلا قرير الورللاءانفان هللا محب . ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 لوح ال ءاش ام هللا مسب للا نمف ةمعن نم ناك ام هللا ءاش ام هللا مسب للا
 لوح ال هَّللا ىفو هللا ىلعو ىلإو هللا ن نمو هّللابو هللا مسب ءهّللاب الإ ةوق الو

 هللا هوقو (تعضعفا هللا "لروختيو «تبجتحا هللا مسب ىفّللاب الإ ةوق الو

 جاومأ يط يف تلخد يلا يما لب رض او «تكسمتسا

 نم ةلصاولا تادادمإلاب تيذرتو «لالجلا ا أ رارنأ ةلزنملا ةبيهلا قدارسب

 لك ىذأ ينع عنم يذلا قلطملا هللا فنكي تفنتكاو ءىنسحلا ءامسألا رارسأ

 رونو « عفاد هئامسأ رسو ءعنام هللا زرح «نيضرألاو تاومسلا لهأ نم قولخم

 نذإب ناك ديكب ينداك وأ ءوسب ىندارأ نمف ؛ ؛عطاس هلامج ءاهبو ءعمال هلالج

 ضح دنا .اروصنم ًاديؤم ًاموصعم ًاظوفحم هّللا نمأب تنكو اعوفدم ًاعونمم هللا

 .رابج لك رهقو ناطيش لك



 ١ نر تلا ا ا تل نمؤملا حالس

 ءوسلا عنتما ؛هّللا لالج ةمظع ةبيهل كلم لك عضخو ٠ ءربكتم لك لذو
 نم ّلك لذو . عطسو هللا ءامسأ رس ادبو ءعملو رصنلا رون د رهظو ,عفدناو ينع

 ام 4 اًليِكصَو َكْيَرِب كو نَطْنُس نئطلس مهملع كل سْيَل ىداَبع َّنِإ 8 عضخو .سنإلاو نجلا

 .مح «ميظعلا ّيلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش

 زيزعلا هللا مسبب نورصني ال انيلعف رصنلا ءاجو رمألا مح . .مح .مح .مح .مح

 «ٌتْيٌجرت ميركلا هلوسرب ةعافشلا هنمو «.تنصحت نيصحلا هباجحيو «تليرست

 لالجلا يذ مويقلا يحلا ريصنلا ريدقلا كلملا يوقلا رهاقلا رداقلا هللا مسب

 الإ هل ال قرره لف 9 ٠ برحلاو ةوادعلا ران تدمخو ءرصنلا ٌميسن به ماركإلاو

 ٌكلكَحَي هك وهال هَل ال هنأ ىبتح ُلَُئاَرلَت نَّي» ٠ 4 باك إو ثنطصَر هير
 بيبحلا انديس ناكو (تارم عبس) ةيآلا هذه رركيو . 4 يملا شرصْلأ بر ٌوْهَو

 صاوخو لئاضف هل ركذيو ًريثك روكذملا هرولا اذهب نسوي نيسح نب هللا دبغ
 مهب ىلاعت هللا عفن ءةاسمو ًاحابص أرقي ءادعألا رهقل هنأو ةليلج
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 نمؤملا حالس
 للاب ذوعأ هلك رشللو هللا مسب هلك ريخلل تددعأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لكلو هللا رفغتسأ بنذ لكلو هللا ءاشام مغو مه لكلو هللا الإ هلإ ال لوه لكلو

 ناحبس ةبوجعأ لكلو' هلل ركشلا ءاخر لكلو هلل دمحلا ةمعن لكلو فلل نإ ةيفت

 يبسح ةعاط لكلو هللا ىلع تلكوت ردقو ءاضق لكلو هللا يبسح قيض لكلو ءمّللا

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال ةيصعمو ةعاط لكلو مّللا
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 فلسلا ضعب نع

 نم كب ذوعنو .مهروحت يف كلعجن انإ مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تحبصأ ينإ مهللا . نيملاعلا براي مهيلع كب نيعتسأو ءمهرورش

 اهسأرو املا يف اهلفسأ ديدح نم ةبق يفو «كنامأو كظفح يف . 90(تيسف 1(

 .تيسمأ :لوقي ءاملا يف هأرق اذإو «تحبصأ :لوقي حابصلا يف نيصحتلا اذه أرق اذإ )١(



 تانيصحتلا نم ةلمجل لماش عماج مبظع نيصحت ب لل اوبك

 هللا «ينكر هللا يبسح ؛ءالبلا طاحأ اذإ رتسلا ليمج اي اهحيتافم ءءامسلا يف
 ؛هيدي نيب ضرألاو تاومسلا حيتافم نم اي ؛هيلإ لكلا نم اي ءيرمأ يلوتم
 هولا ةرئاو ةدار هي كلفه وب ينادارأ نم مهللا ءهيلع ردقأ ال نم رش ينفكا

 هنأ وه لف » . يسْرُت سيركلا ةيآ ؛هسفنب هلغشاو ؛هرحن يف هديك ْدُدْراو هب

 ذيج مل ُدَمَسأ ُهَّنأ دع هنأ َوُهْلْف» . ميحرلا نمحرلا هللا مسب يفيس ٌدَسحَأ

 . (تارم ”) © دَحَل اًرُهُك ٌةل كب ْمَلَوْدَلوُي ْعَلَو
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 نار شا رس راما طك 5 مرا ةللا مس

 ريوق فاليإلا ةرويمو تلرلز اذإ ةروسو ءاسلزنا نإ روسو ارئارومر وت

 ةرم) هللا رصن ءاج اذإ ةروسو نورفاكلا اهيأ اي لق ةروسو كانيطعأ انإ ةروسو

 . .ملآو ةحتافلا مث (ةرم ةرم) نيتذوعملاو (ًاعبرأ )دحأ هللا وه لق ةروبسو (ةرم

 يكل ةيآو .4 مسيل ُنَمْحَيأ َوْهاَلِإ هَل ذل ديو ”كإ كَفَلِإَر » . نوحلفملا ىلإ
 هدو صج رأيا و مارق نو يالا و نر مرتك نان .مئ

 يزتمادللا لير هميم هبا ملا الإ هلإ ال هلْنُم هللا ءاش ام هلوط ا

 انب طاحأ ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال هفقس ءملسو هلآو هيلع هللا

 ىلإ .نيملاعلا بر هلل دمحلا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءانب طاحأ انب طاحأ

 يلعلا وهو ىلإ .مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا .روس ءروس ءروس ةروسلا رخآ
 الو قدنخ الب لوسرلا ةنيدمب ةكئالملا ترادتسا امك ترادتسا انب . معلا

 هللاب تسرتت رورشلا عيمج نمو ءرودقم ردقو ءروذحم رمأ لك نم روس

 عاق ىلإ هللا شرع قاس نم هّللا ودعو انودع نم هّللاب تسرتت هّللاب تسرتت

 نإ مهللا ءميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال فلأ فلأ فلأب هللا ضرأ

 نم تاقولخملا نم مهريغ وأ شوحولاو سنإلاو نجلا نم ءوسب يندارأ دحأ
 سالفإ يف مهيديأو «ساكتنا يف مهرظن ذُدراف ساوسو وأ ناطيش وأ رشب

 الو ْعَدِجَي لهس يف ال «سأرلا ىلإ لجرلا نم مهقبوأو ؛ساوسو 50
 هّللاب الإ ةوق الو لوح ال فلإ فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ فلأب ّلْطَي لبج يف



 لال سلس 3 9 ٠ تاتيضختلا نم ةلمجل لماش عماج ميظع نيصحت

 انآ تم مم تل هلاك ذإ توم دنت ب ليكن هت ارمالتلآ ل | َرَث ملأ » .ميظعلا يلعلا
 ا الجت د! الأ لالا ْمُْكَسِيَع بيك نإ ١ زعم ْلَه ل لاك 55 ليبح ىف ليدكُت اكس

 اتينا مولع بيك انك اًبآسأَر ردي ني اك ذو أ لبس ى َلجم اَلأ آن ام

 .[؟143 :ةرقبلا] 4 كريبنللاب مل ُهَناَو مُهْنَم اليلق الإ اوَلوَت

 ُمُهَلْتَكَو اولاَك ام ُبُيختح ٌةكْمَأ ُنْمَعَو ّيِقَم هلأ نإ اَوْلاَم تيِذلأ لوك هنأ ميس م َدَقَل»
 0 ءم رجس و

 .[ا١4 :نارمع لآز © ٍقيِرَحْلا تَباّذَع اوفو ذ لوقنو يح ريغب ةيبألا

 اذإ لالا ُميِتلَع بيك اً كرا اواو ولّصلآ اوُمبِأَو يأ وفك مهل َلِف َندْا َلِإ رت لأ ٍ
 نكزك ةلدآ لانا بَ نبك 1 انتر اواو كيفَع مدح َّّسَأ وأ هلأ َةَيَنَحُك َساَنل َنْوَسْحي ْمْيْنَم قو

 .[الا/ : ءاسنلا] © ايِيَق َنوُمَلَظُ اَلَو فن ذأ مل ريح هيلو لِ اًيدلأ ٌملم لف بو لجأ

 ني لبي مو امدح نم لينك ابر اره ذإ ٍيحْلآب مدام قب أبت مَع لئأَ #8 »
 اس را ع عع حا جم سا مج يم

 .[71 :ةدئاملا] 4َنيِقَّنمْلَأ َّنِم ُهَنا هَ ُلبَمَتي امن َلاَم َكَمَئَْدَ َلاَك رَحآلا

 ل ار الو انت عضل َنْوكيْي ال لو هدير ني مْ لَ هلأ ٍلُق ِضَرأْلاَو ِتوْمَّسلأ بر نم لق #

 لأ بتم يِلَسك اَلح كرش ب ارلعج مآ ُدْولأو تظل ىوَيَدَم ْلَح أ ٌريِهبلاَو يملا ىو ْلَ

 ١5[. :دعرلا] 4 ُرّهَقْلا دول ٌرْهَو وَْع لك ُنَِ هس لف مهل
 مسب ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 ةمعن نم ناك ام هللا ءاش ام هللا مسب هللا الإ ء ءوسلا فرصي ال هللا ءاش ام هللا
 لوحبو تبجتحا هللا مسب هّللاب الإ ةوق الو لوح هللا ءاش ام هللا مسب ؛هللا نمف

 0 ل ا ا
 فشك ىلإ رظانلا قيطي ال ينلا ةينارونلا بجحلا رارسأ جاومأ ّيط يف تلخد
 تيذرتو «لالجلا رارسأ راونأ نم ةلزنملا ةبيهلا قدارسب ترزّناو اهقئاقح

 قلطملا هللا فنكب تفنتكاو ءىنسحلا ءامسألا رارسأ نم ةلصاولا تادادمالاب
 «عنام هللا زرح ؛نيضرألاو تاومسلا لهأ نم قولخم لك ىذأ ينع عنم يذلا
 وأ ءوسب يندارأ نمق . :عمطاب هلامج ءاهبو مذ هلالج رونو « عفاد هئامسأ رسو

 ًاديؤم ًاموصعم ًاظوفحم هللا رمأب ُتنُكو ًاعوفدم ًاعونمم هللا نذإب ناك ديكب ينداك

 كلم لك عضخو ربكتم لك لذو رابج لك رهثو ناطيش لك ضحدنا اري
 ادبو عملو رصنلا رون رهظو ,عفقدناو ينع ءوسلا عئتما .ىللا لالج ةمظع ةبيهل

 فلآ ىَنَل ىِواَبي َّنإ 8 . عضخو .سنإلاو نجلا نم لك لذو 0

 .[64"5 : ءارسإلا] © اليكحو َكِيَرِب وَكَو ننطلس نئطلس مهبل



 تانيصحتلا نم ةلمجل لماش عماج ميظع نيصقختت ع لل لا

 يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام
 انيلعف رصنلا ءاجو رمألا مح .مح .مح .مح .مح .مح .مح .مح .ميظعلا

 ةعافشلا هنمو تنصحت نيصحلا هباجحبو تلبرست زيزعلا هللا مسبب ؛نورصني ال
 يحلا ريصنلا ريدقلا كلملا يوقلا رهاقلا رداقلا هللا مسب ؛ُتْيٌجرت ميركلا هلوسرب

 .برحلاو ةوادعلا ران تدمخو رصنلا ٌميسن به ؛ماركإلاو لالجلا يذ مويقلا

 اَلَوَت ني » ١[ :دعرلا] © ٍباَمِهِإَو تك ِهِيع َرْهاَّلإ َهَلِإ آل َنَرّوْم لق
 ١74[. : ةبوتلا]4 ويِظَملأ ٍشرصْلا ُبَر َوْهَو ُتلَكَرَي ِءكِلَع ٌوْهاّلِإ َهْلِإ ل ُهَّنأ ىبسَح َلُثَه

0-0. 

 يوه صوءمم يما --

 ىلإ) ١[ :حتفلا] © ُحْمَفْلأَو هلأ ْرَصَن ءَجاَدِإ 9 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 َرْهَو اًظفنح ريح ُهَمَت » . 4 يايا لَمْ َوْهَو اهلج وي اَلَو» (ًاعبس) (ةروسلا رخآ
 انت ُنحَع نإ ط 4 هلل رثأ ني مطب وفل َنِمَو هيدي ب أَي ٌتْوَمُم ملط . 4 َنيِحْيلأ محي

 نّياظنِحَو » . © ٍريجّي ِنَطْيَس لك ني اَهَئْظْفَحَو ١ [9 : رجحلا] 4 َتُظِفَحْل منو َرْكِذل
 لإ > . 4 ايا العال نت أك نإ» 4 يللا رمل رقت َكَِ اطفِحَو > . 4 مرات نيس نك
 دونجلا ُثيِدَح كَل لَه دام لَم ديلا شرملا وذ وول رولا وهو ديمو ع وه مّن ديل َكْيَو عب
 رخ ير هنعمل مرا يب م كمععب

 « ٍلطوُمتَع جول يف يي ناد وه لب طيح ميساتو ني ُهَّنَو بيذكَت يف أورتك نذل لب وتو َنْوَعَو
 .[؟؟ - 1١١ : ةلداجملا]

 . ميظعلا شرعلا بر تنأو تلكوت كيلع تنأ الإ هلإ ال يبر تنأ مهللا

 .ًاملع ءيش لكب طاحأ دق هللا نأو .ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ملعا

 نإ اهتيصانب ذخأ تنأ ةباد لك رش نمو يسفن رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 هلو كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال .ميقتسم طارص ىلع يبر
 . يسفن رش نم ينذعأو يدشر ينمهلأ مهللا .ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا
 .اجلم هللا نود الو «ىهتنم هللا ءارو سيل اعد نمل هللا عمس ىفكو هللا يبسح

 . 4 درع هم كرإ سو انأ كول هلأ بنك »
 ءردقلا ريخو ءاضقلا ريخو ءاسملا ريخو حابصلا ريخ كلأسأ ينإ مهللا

 .ردقلا رشو ءاضقلا رشو ءاسملا رشو حابصلا رش نم كب ذوعأو

 دق سان يأتي ا . 4 ْتمْؤُ وَ َدوُدُس ِفْنَيَو » ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 اًهِنوُلطُب نم جر ظ . 4 َنيِِْؤُملِل ةتَيَو ىَدْحَو روُدّصلأ ىف م دو مير ني ةظِعْوَم حَنَأَ
 م .4 نيمو ةَمَيَو "وْ ام كلا م لَو .4 نيل اةئني هذ ماا ُكِيُ تَرَ

 . 4 كضشو ىده أونماء يِدَلِل وه لق . 4 ِنيِفْنَ َوُهَف تضم اَدِإَو» هرم ين
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 نادبألا ةيفاعو اهئاودو بولقلا بط دمحم انديس ىلع لص مهللا
 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو ءاهئايضو راصبألا رونو ءاهئافشو

 انما لهل اولوأو ٌةَكَهلَمْلاَو َوهاَلإ هلإ لمَن هَ َدِهَس 8 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . 4 ٌميكعَمل ٌريرْلا وهال هلإ آل سَقْلا

 دنع ةعيدو يل يهو ةداهشلا هذه هللا عدوتسأو هب هللا دهش امب دهشأ انأو

 ةمظعو ؛كنكر ميظعو كسدق رونب ذوعأ ينإ مهللا .ةمايقلا موي ىلإ هللا

 ًاقراط الإ راهنلاو ليللا قراوط نمو ةهاعو ةفآ لك نم كلالج ةكربو . كتراهط

 ثيغتسأ كبف يئايغ تنأو ذوعأ كبف ىذايع تنأ مهللا .نمحر اي ريخب قرطي
 «ةئعارفلا قانعأ هل تضخو ةربابجلا باقر هل تلذ نم اي ذولأ كبف يذالم تنأو

 انأ ءككركش نع فارصنالاو كركذ نايسنو ؛كرتس فشكو .كيزخ نم كب ذوعأ
 يمونو يراهنو يليل كنامأو كفنكو كزرح يف يتاجوزو يدالوأو يلام عيمجو
 كؤانثو يراعش كركذ «يتاممو يتايحو يتانكسو يتاكرحو يرافسأو يرارقو

 نم ينرجأ .كهجو تاحُبَسل ًاهيزنتو .كمشسال ًاميظعت تنأ الإ هلإ ال ؛يراثد
 كظفح يف ينلخدأو ءكظفح تاقدارس ىلع برضاو ؛كدابع رشو كباذع

 تاومسلا مويق اي ضرألاو تاومسلا رون اي ؛نيمحارلا محرأ اي كتيانعو
 لامج اي ضرألاو تاومسلا نيز اي ضرألاو تاومسلا دامع اي ضرآأللاو

 ثوغ اي ماركإلاو لالجلا اذ اي «ضرألاو تاومسلا عيدب اي ضرألاو تاومسلا

 نع ًاجرفمو «نيبوركملا نع ًاسفنمو نيدباعلا ةبغر ىهتنمو نيثيغتسملا

 ءوسلا فشاك «نيرطضملا ةوعد بيجمو «نيخرصتسملا خيرصو ؛نيمومغملا
 امحل ماظعلا يساك اي ءتوف لك قباس ايو ءتوص لك عماس اي ؛نيملاعلا هلإ

 ربكألا مظعألا كمسابو .ماظعلا كئامسأب كلأسأ .توملا دعي اَهرِشْنُمو

 اذ اي ةانأ اذ ًاميلح اي ؛نيقولخملا نم دحأ هيلع علطي مل يذلا نونكملا نوزخملا
 يمه ينع جرف .ددع هل ىصحي الو ءًأدبأ هفورعم عطقني ال يذلا فورعملا

 مهللا ءريدق ءيش لك ىلع كنإ «لجآ ريغ ًالجاع ًاجرف يقيضو يبركو يمغو
 كوعدأو دمصلا دحألا كمساب مهللا كوعدأو زعألا دحألا كمساب كلأسأ ينإ

 ألم يذلاو «لاعتملا ريبكلا كمساب مهللا كوعدأو ءرتولا ميظعلا كمساب مهللا

 اي «ناسحإلا ميدق اي هيف تيسمأ امو تحبصأ ام ينع فشكت نأ اهلك ناكرألا

 ريغ ًاجرف يقيضو يبركو يمغو يمه ينع ٍجّرَف .فورعملا ريثك اي ءريخلا مئاد
 مكح ذفنو ؛هللا رمأ رهظو ؛هللا رون قرشأ ؛ريدق ءيش لك ىلع كنإ ؛لجآ



 تانيصحتلا نم ةلمجل لماش عماج ميظع نيصتتت ب لل مم

 يفخب تنصحت هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام هللا ىلع تلكوت هّللاب تنعتسا مّللا
 ةوقبو هللا ركذ ميظعبر هللا رتس ليمجبو هللا عنص فيطلبو هللا فطل

 هلآو هيلع ِهَّللا ىلص هللا لوسرب ترجتساو هللا فنك يف تلخد ؛هللا ناطلس

 يف ينرتسا مهللا «هتوقو هَّللا لوحب تنعتساو ؛يتوقو يلوح نم ُتئرب ٌملسو
 ديالو كارت نيع الف كتاذ هب ترتس يذلا كرتسب ينيدو يلامو يلهأو يسفن

 اي ٍُيوق اي كتردقب «نيملاظلا موقلا نم ينبجحا نيملاعلا بر اي ؛كيلإ لصت
 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ( نيتم

 وول اع اوأت مل ؛ اووُن اًمع اووُلُف اْرَوَن .ملا ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مقيما )"4 فل ل تق ايلطاي يطع لولا نر .ءاورث اها ارسم 2
 نظيف نيو انك يبا ع تاعيو . 4 َنوَُحم ال انّ ْمُكَدَأَو انَبَع يقل امن
 ِتومّحلَ راطقأ ني أوُدهَت نأ متملعَتسأ نإ ضإلاو َنِلَل ٌرَكَعَمَي » . 4 َنرْرِبم ال ْمُْهَف مُهَن ْمُهَتِبَتْعَأَ

 عيمس كنإ هللا اي هللا اي هللا اي كؤالآ الإ ءالآ ال . ©« توفت الار ُدمناَت ٍضَرْلاَو
 مجتلا ءميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو . لزن قحلابو هانلزنأ قحلابو . ميلع

 اي كئامسأب «نيعمجأ سنإلاو نجلا دئاكم تشالتو دناعم شطب يذ لك لذو درام لك

 00 تاقباطتملا عبسلاب تافقاو ةردقلاب نهف تامئاقلا تاومسلاب «نيملاعلا بر

 شرعلاب طيسبلا يسركلاب ؛كالفألا راحب يف كالمألا فقاومب .تافدارتملا
 تعضخ 0 َناكَن َلَدَمَمممؤ نمب تاراشإلا عضاومب تاياغلا ةياغب

 لذو ء«دراملا ءىسخ ءاوتبكف هللا ءامسأب ءادعألا تبك ءاوحدو اوتبكف ةدرملا
 مأ ؟يلمأ يهلإو فاخأ فيك ءوسب يل ىون نم لك ىلع هّللاب تنعتسا دساحلا

 ةوطس نمو قسافلا ديك نم ينسرحأ مهللا .؟يلكتم هللا ىلعو ماضأ فيك
 يتلا وهوه كيبل ظ تيمح قسع مح ب «تيفك صعيهك ب .قراملا

 هللا مظعأ ام هللا مسب ؛ييظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو « ميل

 . 4 درع ىو هْمأ كرإ ْنلْسيَو انأ تل ُهَنل بك » 4ْذَهأ اَهآَْطل ٍبرمْني امور املك >
 .:يناكلا تبا تاكا هينكحي دابعلا نودر:هتردقب روبلا مجلأ نم اي مهللا

 حن َوْهَو اطيح ريح هند » 4 امل َلَمَح نم با دقو وبلا يسن ؛ هوجو تَنعو ## >

 * َنيِيِليَظلا ِرْرَمْلا تم توم نع ال» « تييمآلا نم َكَّنِإ فَ اَلَو لق » * َنيِحّيَأ
 مما امك ىنِإ انا ال» © لمَأْلا تنأ َكَنِإ ْنَحَع الط 4 ىَتْمَع اَلَو كود ُفََع ال »

 مُهَتَماَءَو 4 انئأ حهفْوَح دبي ميكَربعَيَر » « َنوُلَسَرمْلا ىدل ٌفاَحي ال فِ فمع الا <« كرو

 . © يفوح ْنِي
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 مهللا ؛هتمظعل عضخ هزعأ ءيش لك ىلع همسا بتك ةزعلا بر هللا

 مهللا ؛ماوهلاو شوحولاو ريطلاو سنإلاو نجلا نم يناري نم عيمج يل عضخأ
 ينوأر اذإ ىتح يمامأ كناطلس ءايض نمو «يهجو ىلع كرون نم ًارون يل لعجا
 صعيهك ب «لابجلا تكدكدت يتبيهلو :ئاننأ ةيشو هللا ةنيهلا دحض اخ الو

 َنيَدَلأ ار رأ اسر م » 4 طيصلا يتلا وهلا ففعل » تيمح قسع مح ب «تيفك

 | يد هنأ درو » «َنِلَمَسَألا نم انس اًمِاَدَقَأ َتَحَ اَمُهَلَمَت ضال نبأ نم اناَلَسأ

 ةراَجِح أون لف ل » < ارم ايهم برك لالا يلا هل كو ارح ل مهب

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو .4 ةديسم شخ نيك » © ةؤرطنت من رفوُففَو 2 4 اديَح أ
 ةئينأ هدم وهنأ لت دنس 2 0 0 د 0 5 1

 لع رعت آف 3-5 6 قة جل تك للا نو يأ لت دوجتلا

 اًرَجلَو ٌهَرفْمَم مهتم ِتَحدَّصلأ اوُنِمَعَو أوُنماَء نذل م َدَعَو راَثُكلا هب طفل َماَرُزلا ُبِحَتُي ءوِقوُس

 هللا مسب 0 © يِلْهَع
 ءًامئاد ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا

 ال يذلا يحلاب ينع باغ نمو ينرضح نمو ينيدو يلامو يلهأو يسفن تسرح

 .تومي ال يذلا مويقلا يحلا ىلإ كلذ ظفح يف يرهظ تاجلأو ءتثومي

 هنامضو هتمذ يفو حابتسي الو ؛ماري ال يذلا هللا راوج يف تيسمأو تحبصأو

 تارمسلا برو يبر ىقثولا هللا ةورعب تكسمتساو هدبع نامض رفخي ال يذلا

 هّللاب تمصتعاو . هللا ىلع تلكوت الي هذ رمال هل آل » ضرألاو

 مح هس » هللا رداقلا معن هللا رداقلا معن هللا رداقلا معن هللا ىلإ يرمأ تضوفو
 كيو هسموملا نرعر لثحم انتم قلما وللا ىلسوو# نوجا مح ا َوُهَو اًظفنَح

 .هتاملك دادمو هشرع ةنزو هسفن اضرو هقلخ ددع

 مُكحِبَع لسع ردع ام هع ٌريِزَع ٌمُكحِشن ْنَِي فلور كحد َدَقل»
 00 ما هم رم

 بو ٌرْهَو تلكصَوَت هِي ره الإ هل ل هلأ ويسح ْلُكَ الو نإ ثبت وي وما
 يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو (ًاعبس)[ 59 4 : ةبوتلا] © ِميَِمْلآ شمل

 بر هلل دمحلاو ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا

 ربكأ هللا ربكأ هللا نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب «نيملاعلا
 ىلع هللا مسب يلامو يلهأ ىلع هللا مسب «ينيدو يسفن ىلع هللا مسب ءربكأ هللا

 هللا ىلعو حتتفأ هّللا مسب «ءامسألا ريخ هللا مسب ؛يبر هيناطعأ ءيش لك
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 تاتيصحتلا نم ةلمجل لماش عماج ميظع نيصححت لل ل ست هذ

 هيطعي ال يذلا كريخ نم كلأسأ ينإ مهللا .ًائيش هب كرشأ ال يبر هللا .تلكوت
 ٍ؛هتقلخ رش يذ لك نم ينظفحا كريغ هلإ الو كؤانث لجو كراج زع كريغ دحأ

 ٌدَحَأ هنأ وه لف » ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب يدي نيب مدقأو ءهنم كب زرتحاو

 [؛غ-١1 صالخإلا] 4 دَصَل اوُهُك مَ َكَي ْمَلَو دلي ْمَلَو ذيج مل ُدَمَصلأ ُهَن

 لثمو ؛يقوف نم كلذ لثمو ؛يلامش نع كلذ لثمو «ينيمي نع كلذ لثمو
 سنإلا نم هناسلو هبلقب ينبحأ نمبو «يب طيحم كلذ لثمو ء«يتحت نم كلذ

 لوسرلاو «لمكملا لماكلا ناسنإلا ىلع ملسو لص مهللا .نيعمجأ نجلاو
 اجارعم هتبصنو «ةمحر نيملاعلل هتلعج يذلا دمحم انديس ؛.لضفملا لصاولا

 ًاقباس هتأبنأ يذلا ,ةمغو ةيزر لك هب تفشكو .؛ةمعنو ةنيزم كدادو لهأل

 يقرتلل ًاملسو كملع رارسأ جاهنمو كقلخ نايعأ نيع ؛ةمألا رخآ يف هتلسرأو

 لك يف كيلع ميركلا مركألا كيفصو مظعألا كبيبح .؛كترضح ىلإ لوصولا يف
 ًادمحم انديس لعج نم اي مهللا «لاعفألاو لامعألا يف كيدل هيجولاو ؛لاح

 نأ كيدل ههاجبو ؛كيلع هقحب كلأسأ .هيلع قلخلا مركأو ءهيلإ لئاسولا بحأ

 الو .ءىصحت الو دعت ال ًامالسو ةالص هبحصو هلآ ىلعو هيلع ملستو يلصت

 لاحلا ىف نوكيامو ناك امددعو تملع ام ددع ء«ىصقتست الو رصحنت

 يف هتزربأ ريخ لك امهب لانأ ًامالسو ةالص «لاؤسلاو ءازجلا موي ىلإ ءلآملاو
 يكسب ل رولا ف دو 2 و يول

 ءاهيصحت تنأ ةريثك رازوأو اهملعت تنأ ةريثك تاجاح يلو ءاهليصافت فرعأ

 يتاتسب رحمتر تاكيطحو .ىتالز شنت نأ زاكج اي ركاب رافعا مهلا كلانا

 كدارم قفو ىلع اهلعجاو «يتانكسو يتاكرح عيمج يف يل كرابتو «يتاوفهو
 اي يح اي بيجم اي هللا اي ءكاصعو كرمأ فلاخ نمم ينلعجت الو .كاضرو

 كناسحإو كمركو كلضفبو «كوعدأ ىنسحلا كئامسأب ينإ مهللا بيرق اي مويق
 يعم نكو «يتابلطو يتاجاح ءاضقب ىلع نئمتو ؛يتاوعد بيجتست نأ ءكوجرأ
 دمتعأو «كيلإ بوتأو كرفغتسأ ينإف يتاممو يتايح يف يتالاح عيمج يف يلو

 اي هللا اي «ةرخآلاو ايندلا رمأ كلام اي ةرفغملا عساو اي «كيلع يتالاح لك يف
 نوما ديفا نيفا هللا اهةللا

 بر هلل دمحلاو ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 . نيملاعلا
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 م ا ااااااتاتاتبتاتباتبتآتبآ؟ازز/ 25 تت 1 222222222221212 ريت نيدباعلا نيز يلع مامؤلل رصنلا ءاعد

 رصنلا ءاعد

 نيدباعلا نيز يلع مامولل

 «ثوسقف ٌتظعوو «ٌتوهلف ينتيده يهلإ ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 «َتلقأف ُترفغتساف هينتفرع ذإ ٌتردصأ ام ٌتفرع مث «ٌتيصعف ليمجلا ُتيلوأو
 فلت باعش تللحو «كالهلا ةيدوأ تمحقت ءدمحلا ىهلإ كلف ترتسف ٌثدعف

 يتعيرذو ديحوتلا كيلإ يتليسوو .كتابوقع اهلولحبو .«كتاوطسل اهيف تضرعت

 كيلإو «يسفنب كيلإ تررف دقو ءأهلإ كعم ذختأ ملو ًائيش كب كرشأ مل ينأ

 لتاوق ىل فادو .هذَح ابش ىل فهرأو هتيْدُم ةبظ ىل ذحشو هتوادع فيس

 نأ رمضأو «هتسارح نيع ينع منت ملو «هماهس بئاوص يوحت ددسو (همومس

 لامتحا نع يفعض ىلإ يهلإ اي ترظنف هترارم قاعز ينعرجيو هوركملا ينموسي

 تددشو كرصنب ينتأدتباف .يركف هيف لمعأ مل اميف ءالبلاب يل دصرأو يناوان

 تيلعأو .هدحو ديدع عمج دعب نم هتريصو هدح يل تللف مث كترقب يرزأ

 نكسي ملو هظيغ فشي مل هتددرف يلع ًادودرم هدذس ام تلعجو هيلع ىبعك

 يناغب غاب نم مكو «هايارس تفلخأ دق ًايلوُم ربدأو ءهاوش ىلع ضع دق .هليلغ
 ءابضإ ّيلإ أبضأو ؛هتياعر دقفت يل لكوو ؛هدئاصم كرش يل بصنو هدئاكمب

 «قلملا ةشاشب يل رهظي وهو هتسيرفل ةصرفلا زاهتنال ًاراظتنا هتديرطل عبسلا

 :هتريرس لغد تيلاعتو تكرابت ىهلإ اي تيأر املف قئحلا ةدش ىلع ىنرظنيو

 ءهترفح ىوهم يف هتددرو «هتين ءوملسب هس مأل هتسكرأ هيلع ىوطنا ام ٌحبقو

 داك دقو ءاهيف يئاري نأ ردقي ناك يتلا هتلابح قبر يف ًاليلذ هتلاطتسا دعب عمقناف

 ؟هعضخي يب قرب الق هسا نين مكر ؛هتحاسب لح ام كتمحر الول يب لحي

 يضرع لعجو «هبويع فْرَقِب ينّرحَوَو هناسل دحب ينقلسو «هظيغب ينم ىجشو
 «هتديكمب يندصقو هديكب ينرحوو ( هيف لزت مل الالخ يندلقو .هيمارمل ًاضرغ

 ىوأ نم دهطضي ال هنأ ًاملاع كتباجإ ةعرسب ًاقثاو «كب ًائيغتسم يهلإ اي كتيدانف
 هسأب نم ينتنصحف ؛كراصتنا لقعم ىلإ أجل نم عزفي الو كفنك لظ ىلإ
 يلع اهترطمأ معن بئاحسو «ينع اهتيلج هوركم بئاحس نم مكو «كتردقب

 تابرك يشاوغو ءاهتسمط ثادحأ نيعأو ءاهتسبلأ ةيفاعو اهترشن ةمحر لوادجو



 هرس سدق يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل سمطلا بزح 1 1 يي لآ

 ةتكسمو «هتشعنأ ةعرصو ءهتربج مدعو ؛هتققح نسح نظ نم مكو ءاهتفشك

 مل كيصاعم ىلع ينم اكامهنإ هعيمج يفو كنم الوطتو اماعنإ كلذ لك ؛هتلوح
 «كطخاسم باكترا نع كلذ ينرجح الو «كناسحإ مامتإ نع يتءاسإ كعنمت

 كلضف حيمتساو «تأدتباف لأست ملو تيطعأف تلثس دقلو .لعفت امع لأست ال

 ًامحقت الإ ٌتيبأو ًاماعنإو ًالوطتو ًانانتماو ًاناسحإ الإ يالوم اي تيبأ تيدكأ امف
 ال ردتقم نم يهلإ دمحلا كلف كديعو نع ةلفغو كدودحل ًايذعتو كتامرحل

 اهلباقو .معنلا غوبسب فرتعا نم ماقم اذه .لجعت ال ةانأ يذو .بلغي

 ةيعفرلا ةيدمحملاب كيلإ برقتأ ينإف مهللا «عييضتلاب هسفن ىلع دهشو ءريصقتلاب
 ال كلذ نإف اذكو اذك رش نم ىنذيعت نأ امهب كيلإ هجوتأو ءءاضيبلا ةيولعلاو

 بهن ءريدق ءىش لك ىلع تنأو كتردق ىف كدأكتي الو كدجو يف كيلع قيضي

 كناوضر 5 جرعأ أملس هذختأ ام كقيفوت ماودو كتمحر نم يهلإ اي يل
 .نيمحارلا محرأ اي كباقع نم هب نمآو
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 سمطلا بزح

 هرس سدق يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل
 (ءادعألا ديكو راضملا عفدل أرقي)

 بيجت ؛«بيجملا بيرقلا عيمسلا هللا الإ هلإ ال ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ىف ءاشت نم راتختو «ءوسلا فشكتو رطضملا بيجو كاعد اذإ ىعادلا ةوعد

 ع دا 6 مخ ة مس ار يي مم نم ع را 5س سأل لاس م م هسا سس 2 د 0 4

 اََنَبَر ٍقَيَرَد نسَو َةولَّصلا ميقم نَْعَجَأ تر ط « ءاعذلا عيِمل ٍقَرَّنإ 9 ةفيلخ ضرألا

 1١[ - 79 :ميهاربإ] © ُباَسِحْلأ ُموُقَي َمْوَي َنيِمْؤمللَو ٌىَدِلوِلَو يل رفعأ اير اعد لَبَعتو
 - مح - سط - ص - ن - ق - سي هط ءايقش بر كئاعدب ىنلعجت الو

 مام 7 ا نسل الوصول صامل 21
 -مسط ٠١[- 89 :نمحرلا] 4 نايل مرر اهني نايل نول مم ط - ةعس

 ءاحب كيلع ُتمسقأ [؟ ١. :ةرقبلا] © َنيِقُْملُل ىده هيف بير ال بلكلا كلذ ملا»
 منيب ءامحر ٍرافكْلا لع ُءاَدِسأ :همم يلا هَ ُلوُسَر ُدَمحَح# ماودلا لادو كلملا ميمو ةمحرلا

 ىف ْمُهْلَتم َكِلَذ دوجسلا نأ نب مههوُجو يف ْمُهاَميِس اًموضِرو هلأ َنَم الَضَف نومي اديس اَهَلُز مهري

 ظني را ُبِجَشي .هفوش َلَع رس الدَتْساَ ُمرزانَفمتطَسس جَرْأ عزك ليلا ىف مو دول
 هةموو ري 3

 ١9[ :حتفلا] 4 ميل ارو ةَرِفْعَم مهتم تحيض اوُنِعَو أوم! نبل هلأ دعو افك مه

 يف ام كل مون الو ةنس كذخأت ال مويقلا يحلا تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ مهللا



 مه د( ىرخأ ةياورب هتع ىلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل سمطلا بزح

 كريغل يندرت الو ينعفشاف كنذإب الإ دحأ كدنع عفشي الو ضرألا يف امو تاومسلا
 ينظفحاف ميظعلا يلعلا تنأو امهظفح كدوؤي الو ضرألاو تاومسلا كيسرك عسو

 يرهاظ نمو يتحن نمو يفوف نمو يلامش نعو ينيمي نعو يفلخ نمو يدي نيب نم
 تنأ كنإ كتزعو كتمظعو كملع رونب يبلق رونو يلك نمو يضعب نمو ينطاب نمو
 [؟ ١. :سي] © كَل ِناَنُفلَو سي# مال فاق نيز ميمم نيس ءاه ميظعلا يلعلا هللا

 ٍناَرُعْلَو ص ١[ :ق] 4 ٍدِجَْلا ٍنارمْلآَو ق» ١[ :ملقلا] 4 َنوُرطْني اَمو ِمكَفلَو ت

 بيرق كتمحر نإو ديعبب كرونام [؟ ٠١« : ص] « ٍقاَدِشَو رع ىف اورقُك ندا ِلب كَذَا ىذ
 لذ ال رع اهيف كرمأ سم نطب امو اهرارسأو اهقئاقحو اهعومجمب كلأسأ نينسحملا نم

 ديحوتلا ةباجإب اندعسأو .هيف فوخ ال ًانمأو هيف ردك ال اسنأو هعم رقف ال ىنغو ءهعم
 انئادعأ هوجو ىلع سمطاو كتضبق يف لوألا قائيملا موي انك ام ثيح كتعاط يف

 اََسْمْطَل ٌءاَمَن ْوَلَو » انيلإ ءيجملا الو ّىضملا نوعيطتسي الف مهتناكم ىلع مهخسماو

 هج (ًاثالث) هوجولا تماش «ّعل » [وا/ كك نحنا « توهج الو اًيسِضُم

 ال ْمُهَم ٌينُع مكب ممل ١١١[ :هط] 4 املظ َلَمح نس با دقو وقل يس هوجوْلا ِتْنَعَو
 الو نوركفتي الو نوقطني الو نورصبي الو نوعمسي الو ١7١[ :ةرقبلا] © َنْونِقَنَي

 ير هريس سوم *ةم كرس ىلا حمس رح سا هو معلا محرما : 1 1 5
 ال مهف مهتبشفأف اًذَس مهفلح َنِمَواذحس مهدي نب ْنماَلَعَو » نوراتخي الو دوريدتي

 يب وو

 هللا مسي لضفب (ًاثالث) © زيلصلا ٌعيملَأ َوُهَو دع لطِعَبَت » [4 : سي] 4 َهوُرِي

 الو لوح الو ليكولا معنو هّللا انبسحو مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ةيربلا ريخ
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق
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 سمطلا برح
 يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ىرخأ ةياورب
 كتكئالمو ماظعلا كئامسأب كلأسأ ينإ مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .هتلسرأ يبن لكب كيلإ لسوتنو .مالسلاو ةالصلا مهيلع كئايبنأو ؛ماركلا

 ءهتقتف قترو «هترسي رسعو ؛«هتحضوأ ججحو ؛هتلبقت لمعو هتلزنأ باتكو



 يلذاشلا نسحلا يبأل ةظيفحلا بزح سس لا

 ءوسب ينداك نم ديك فرصت نأ .هتممصأ ملكتمو ءهتنمأ فئانحو .هترون مالظو

 مهبولق ىلع سمطا مهللا «نيمحارلا محرأ اي كتمحرب «يندصقو رضب يندارأ نمر

 فرصاو مهيلع انوع يل نكو .مهيلع ةرئادلا لعجاو مهمادقأ لزلزو «مهيديأ ىلعو

 لنآ طئضلا اوعبتس أف مين ديم لع ًءاكسمطل ُهآَمَ آم ريو »9 كلوق قحب مهراصبأ ينع

 . 4 هيو راكي اغدطتنل انك زوتاكم لع رفتختف ةص زلت كري
 1م كي يع اير لكتملا رومألا لك يف كيلعو «لمألا ىهتنم تنأ مهللا

 00 ا آَنلاَمَو [؛ :ةنحتمملا] 4 ٌريِسَمْلا َكَلِإَ اَنْ

 انرومأ انملسأو .كيلع انلكوت انإ مهللا [ : ميهاربإ] © انمي آم لع ٌنريَصْلَو

 «ةياهنلا ةياغ اي ءكيلإ انيصاونب ذخو «كيلع انلاكتا الو كيف انلامآ بيخت الف .كيلإ

 اي «تايلبلا عفاد اي ةيانعلا ةيانعلا بر اي ةيفاكلا ةيافكلا بر 5 «ةيانعلا بحاص اي

 يتلذ محراو «يترثع لقأ «تارثعلا ليقم اي «تالزلا رفاغ اي ءتابركلا فشاك

 وفعير مدايغ نرغ ةروتلا لبقي نفي «يتيلب ينع عفداو «يتلز رفغاو «يتبرك فشكاو

 رونلاو ءملقلاو 4# تبر «تيمح قسع محو ؛«تيفك صعيهك ب تائيسلا نع

 - موت يدق ) 0 لاجآو 0 حوللاو .مدعلاو ا 0

 0 - ع نيكل 2 و ا ىو ناشر تف
 ميقتج :رمقلا] 4 َيدلأ نول دوي مم عبس » دوور اي نعخر اب كلا صملا

 مَع ةَّرِعْلا تر َكْيَر َنَحِبس »9 [:5 :ماعنألا] 4 َنيَِعْلا ٌبَر هَ دلو أمل َنِذْلأ ِرَوَمْلا د

 .[185 - 18٠ :تافاصلا] « َتيِلَعْلا بر هِي دْسَلْلو َنِاَسْرْمْلا لع ُمكَسَو توفي

 . نيعمجأ هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
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 ةهظينف || بزح

 ىلذاشلا نسحلا ىبأل

 بحاص هركذ دقو ءرشلا عفدو ريخلا بلجل أرقي رحبلا بزح لثم وهو
 .وهو راكذألا يف رارسألا ةرد

 ءيش لك لجأ رداقلا زيزعلا نميهملا هللا مسب ميحرلا نمحرلا هللا مسب



 أل سب ب 0000000 ٠ يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل ةلالجلا بزح

 انل رفغاو نيحتافلا ريخ كنإف انل حتفاو نيرصانلا ريخ كنإف انرصنا يرصان وهو

 «نيقزارلا ريخ كنإف انقزراو «نيمحارلا ريخ كنإف انمحراو «نيرفاغلا ريخ كنإف

 مهدي ناَيفئلي ٍنرحَبلا جرم 8 - قسع مح  سط - ملأ نيملاظلا موقلا نم انجنو اندهاو
 اهلك ءامسألابو تايآلاب اهب كلأسأ 7١[ «15 :نمحرلا] 4 نايس ال مَيَرَب

 ةلصو ةطقنلاو ءيلع مكاحلا فلألاو ء«يدي عوط ماللا لعجت نأ اهنم مظعألابو

 قحلا تنأ «كريغ هلإ الو كرس رسلاو .كرمأ رمألاو ءكمكح مكحلا لإ كنم

 - صعيهك - رلا - صملا - ملآ - مسط - سط - ص - ق  ن - سي  هط نيبملا
 هّللاب الإ ةوق الو لوح الو 4 ٍوُمْت حول ف ديجي نوه لب طي موب دارو نيم هو 9 - مح
 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو :ميظعلا يلعلا
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 ةلالجلا بزح

 يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل

 امب يئادن عمسا نطاب اي رهاظ اي رخآ اي لوأ اي ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 كل كب ينديأو كل كب ينرصناو ؛مالسلا هيلع ايركز كديع ءادن هب تعمس

 اهمتخت مث (ةرم 13) هللا هللا هللا كريغ نيبو ينيب لحو كنيبو ينيب عمجاو

 تنأ وه .رسلا تاذبو «تاذلا رسب كلأسن انإ مهللا . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 يودع نم هلل مسا لكبو هللا ”ىشرغ روش للا روش كثيوتسما ءوه تنأو

 ينيد ىلعو يسفن ىلع تمتخ ىفللاب الإ ةوق الو لوح ال فلأ ةئامب هللا ودعو

 تاومسلا راطقأ هب متخ يذلا عبنملا هللا متاخب يبر هيناطعأ ءيش لك ىلعو

 ىلع هللا ىلصو ٠ ءريصنلا معنو ىلوملا معن : ليكولا معنو هللا انبسحو «ضرألاو

 .ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس
 ديري امل لاعف اي (ًاثالث) ديجملا شرعلا اذ اي (أثالث) دودو اي مهللا

 ةردقلاب كلأسأو (ًاثالث) كشرع ناكرأ الم يذلا كهجو رونب كلأسأ (ًاثالث)

 ال (ًاثالث) ءيش لك تعسو يتلا كتمحربو (ًاثالث) كقلخ ىلع اهب تردق يتلا

 مث هرخآ ىلإ * توُفِصي نع َهَّزِعْلآ ِت در كير نَحْبَس # ( اثالث ) انثغأ ثيغم اي تنأ الإ هلإ

 . تئش امب وعدت
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 يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل ةيافكلا بزح كسك 2222

 ةيافكلا بزح
 يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 217 ُسوُدُتْلا َكِيَمْلآ َوْهاَلِإ َهَلِإ آل ىِزَلأ هنأ ٌوْه» ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ل ل ل ُريِزَمْلا ُنِمِتَهْمْلا ٌنِمْؤُمْل

 :رشحلا] 4 ُمِ بأ ريزعْلا وهو ضرالاَو توسل ىفاَمُمَل حبش ئنحْلا ةمنألا ُهَ ٌروَصمْلآ

 تنأ مهللا .[4 :لمزملا] «ال يب ذيك دل هلإ ل لو قر ثيل [؟: و

 ناك هللا ءاش ام « ءميظعلا شرعلا بر تنأو تلكوت كيلع تنأ الإ هلإ ال يبر

 نا اا اعلا ىلع هلا 1 را زيرو نر ل انييلا
 رأوا َبنراَل هم َهَعاَتلأ َنأَو# املع ءيش لكب طاحأ دق هللا نأو ريدق ءيش لك

 .[7 : جحلا] © روُبقلأ يف نم ُتَعبي هلأ

 لك رش نمو ميجرلا ناطيشلا رش نمو يسفن رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 لصق ولون نإَي ل 1 :دوه] 4 ِمِقَتُْم لزم لَع ِنَرَّدِإ9 اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد

 هللا مه ( اهب ) < يليتلا شزصلا بوه كلطي هلع هال لإ لهل ىينح
 تلخدو هّللاب تنمآ (ًاثالث) 4 نيجي ُمَحْرأ َأَوُهَو اظفنح رح هَل » ميحرلا نمحرلا
 انديس هللا لوسرب ترجتساو هللا تايآو هللا باتكب تنصحتو هللا فنك ىف
 ذوعأ .رذحأو فاخأ امم ربكأ هللا هللا دبع نبا ملسو هلآو هيلع هَّللا ىلص ليحم
 يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكي

 الو لوح الو ليكولا معنو هللا يبسح «ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا

 يلايعو يلامو يلهأو ينيدو يسفن ىلع هللا مسب ءميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق

 . "'”يفاكلا ظفاحلا هللا «يبر هيناطعأ ءيش لك ىلعو يباحصأو

 يف ديجي نايف وه لب طيحت ميدارو ني هَنأَو > انفقس سي ءانناطيح كرابت ءانباب هللا مسب

 ءانيلع رقي ال هللا لوحب انيلإ ةرظان هللا نيعو ءانيلع لوبسم شرعلا رتس « وْ جر
 تا علل ل ا لل ا ا

1 
 .[ 5١ : صالخإلا]# دم م اوفك ماي لَوْ َلوُي َمَلَو ديك ْلُدَمسَصلآ هنأ دََح هَل
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 بسني الئثلو هظفل حبقل تثبخ هرك امنإو (تثيخ اهانعمو ) « تثغ اذإ تسقمتو هسفن تسقل ()

 .( يرشخمزلل ثيدحلا بيرغ يف قئافلا) هفن ىلإ ثبخلا ملسملا



 مثقل سلس ا يلذاشلا نسحلا يبا مامؤلل بححلا بزح

 «يتظقيو يمونو يرافسأو ينعظو يراهنو يليل يف ينظفحا مهللا

 ءالبو ءوس لك نم ؛يبايغو يروضحو ء؛يبايإو يباهذو .يئانكسو يتاكرحو

 ةنتفو ةهاعو ةفآو ءممصو ملأو ءعادصو عجوو ءدمرو دكنو ءمغو مهو

 مكاحو .قراسو نئاخو ءقراحو قراطو رحاسو ركامو دساحو ودعو ةبيصمو

 سنإلاو نجلاو نيطايشلا عيمج نم ينجنو ينسرحاو ؛ناطلسو ضاقو ؛ملاظو
 ماوهلاو بيبدلاو برقعلاو ةيحلا نمو ركذلاو ىثنألاو رشبلاو قلخلا عيمج نمو

 .ماركإلاو لالجلا اذ اي ؛مويق اي يح اي .مانألا ءىراب اي .شحولاو ريطلاو
 4 نييتنأ فو م لَع دَلَسا» .[157 :ةرقبلا] 4 ميلا ميل ٌوُهَوذَلل مإَحِبفَبَم »
 ةيافك . قسع مح .صعيهك .نيلسرملاو ءايبنألا ىلع مالسو .[19 :تافاصلا]

 تنأ ميرك اي يئاجر بّيخت الو يئاعد بجتسا مهللا . ةياقوو انل ًأظفحو ةيامحو

 رعساو يبنذ يل رفغاو.«يردص يل حرشاو يرمأ يل رسب مهللا ميلع يلاحب
 ينغلبو ؛يتجاح ضقاو «يتالصو يلمع لبقتو يبلق رهطو يبيش محرأو يبيع
 ينحماسو كلضفب يننغأو ؛يقلخ نسحو يقزر عسوو يتدارإو يدصقو يلمأ

 هيلع دمحم ةيؤرو ءماقملاو مزمزو مارحلا تيبلاو ةبعكلا ةدهاشم ينغلبو كمركب
 يلهأو يتيرذو ٌّيدلاو ىلعو ىلع كتمحرب دجو ءمالسلاو ةالصلا لضفأ
 .ميعنلا ةنج انلخدأو نيملسملاو يبراقأو

 ندنطظ كيسا هاير“ .مهتيركبلا كلا بتزاسي

 ىنع افغاو ينفاعو يئاجر ب يخت الف

 هللاب ال[ ةوق الو: لوخا الو «نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ميحر اي رومغ اي

 .ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ميظعلا يلعلا
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 بجحلا برح
 يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 نم كشرع بجح ءاهب رون ؤلألتب مهللا ميحرلا ن نسحرلا هللا مس

 لوح لوطبو .ترتتسا نوديكي نمم توربجلا ةوطسبو « تبجتحا يئادعأ

 لك نم كتيدبأ ماود مويق موميدبو «ءتنصحت ناطلس لك نم ِكتوق ٍديدش
 اي «تصلخت مغو مه لك نم كرس نم رسلا نونكمبو «تذعتسا ناطيش



 يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل رولا بزح 9

 ا «شطبلا ديدش اي ءشرعلا ةلمح نع شرعلا لماح

 َنلْسَرو أنأ تِطأل هنأ بت » . ينبلغ نم ْبِلْغاو «ينملظ نم ينع سبحا
 0 9085 تاذلا رسب كلأسأ ينإ مهللا ١[. : ةلداجملا] 4 بيعته
 هللا شرع رونبو هللا رونب تيجتحا تنأ الإ هلإ ال ءوه تنأ تنأ وه

 فلأ ةئامب ؛هّللا قلخ لك رش نمو هللا ودعو يودع نم هللا مسا لكبو

 يلامو يلهأو ينيدو يسفن ىلع تمتخ ةةللاباألا ةرث الو لوح ال كلا

 هب متخ يذلا عينملا سودقلا هللا متاخب «يبر يناطعأ ام عيمجو يدلوو
 هللا ىلصو (ًاثالث) 4 ٌليِكَرْلأ َمْميَو هنأ انبَسَح # ءضرألاو تاومسلا راطقأ

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع
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 رونلا برح
 يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل

 هتع ىلاعت هللا يضر

 0 ل ا ا ا ل

 «كب ينرّصبو كنم ينعمسأو «كنع ينمهفو كملع نم ينملعو «كرونب
 يلع اهنّوهو كيلإ قيرطلا ينفرعو ؛.كدوهشب ينمقأو كنم حورب ينيحأو
 مهللا ةريادق ء يش لك ىلع كلإ كبر كم ىوقتلا سابل'ينسكأو كلضفن

 «كاوس ءيش لك اهب ىسنأ ةرفغم يل رفغاو يلع بتو ينركذو ينركذا
 مه لك نم يل لعجاو كاشخيو كبحي نمم ينلعجاو «كاوقت يل بهو
 لك نمو ةلفغو ةلعفو ةدارإو ةركفو ةرطخو ةوهشو ىوهو قيضو ّمغو
 ىلع كتردق تلعو «تامولعملا عيمجب كملع طاحأ ًاجرخم رمأو ءاضق

 نم ءيش اهفلاخي يأ اهقفاوي نأ كتدارإ تّلِجو «تارودقملا عيمج

 وه الإ هلإ ال هللا . هللا ىوس امم ءيرب انأو (ًاثالث) هّللا يبسح ٠ تانئاكلا

 هلإ ال . هللا شرع رون هّللا الإ هلإ ال . ميظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع
 رون هللا الإ هلإ ال هللا ملق رون هّللا الإ هلإ ال ءهّللا حول رون هّللا الإ
 تاذ رس رون هّللا الإ هلإ ال ءهّللا لوسر رس رون هللا الإ هلإ ال هللا لوسر
 الإ هلإ ال ٠ هللا يحن حون هللا الإ هلإ ال ءهّللا ةفيلخ مدآ هللا الإ هلإ ال ءهّللا
 هّللا الإ هلإ ال ءهّللا ميلك ىسوم هّللا الإ هلإ ال .هّللا ليلخ ميهاربإ هللا



 ا بسسس ب7 ييئئاشلا مامإلل سرجلا بز

 ءايبنألا هّللا الإ هلإ ال ءهّللا بيبح دمحم هللا الإ هلإ ال هّللا حور ىسيع

 كلملا برلا هللا الإ هلإ ال هللا راصنأ ءايبنألا هللا الإ هلإ ال ءهّللا ةصاخ
 زيزعلا يوقلا قازرلا فيطللا كلملا هّللا الإ هلإ ال «نيبملا قحلا رونلا هلإلا
 ِتوْمَحلا بر » . © ُدَّهَمْلا ُدِمَوْلا َوُهَو َيَش لك ُقَِخ © هللا الإ هلإ ال ءنيتملا ةوقلا وذ

 ا هّللا الإ هلإ ال ٠ «ميظعلا يلعلا هللا الإ هلإ ال . «رتملأ ٌريرَعلا امني امو ٍضَردْلاَو
 رو عبسلا تاومسلا بر هللا ناحبس ميظعلا برلا هللا الإ هلإ ال ميركلا
 ار هللا يور هكلار هللا سب «نيملاعلا بر هللا دمحلا ميظعلا شرعلا
 هّللاب تيضر هّللاب تنمآ هّللا يبسح .نونمؤملا لكوتيلف ِهَّللا ىلعو هللا
 الولو «كتم كي كيلإ توتا هللاب الإ ةوق الؤ لوح الو هللا ىلع تلكوت

 نم يحراوج ظفحاو «كريغ ةبحم يبلق نم عزناف ؛ «كيلإ تبتام تنأ

 يسفن ٌنكِلْهأل كتردقب ينظفحتو «كنيعب ينعرت مل نئل هّللاتو كرمأ ةفلاخم
 ذوعأ .كدبع ىلع الإ كلذ ررض دوعيال مث كقلخ نم ةمأ نكلهألو
 ال كنم كب ذوعأو .كتبوقع نم كتافاعمب ذوعأو .ءكطخس نم كاضرب

 ىنثي نأ نم لجأ تنأ لب «ءكسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث يصحأ
 ناسل ىلع انل اهانتحنم دق كمرك ىلع لدت ضارعأ ىه امنإو «كيلع
 لوألا ناسحإلا ءازج لهف كردق ىلع ال انرادقأ ىلع اهب كدبعنل كلوسر
 .ناسحإلا لماكلا
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 سرحلا بزح
 يلذاشلا مامإلل

 كنمب كنمأ شارف ىلع ينِلْعَأ يهلإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ىلع ينسلجأو ؛ةبيهلا ءادرب ينّدَرو «كنوصو كظفح سراحب ينسرحاو

 ينطاب ًالماو ءزعلا ءاول يلع رشناو ؛ءاهبلا جاتب ينُجؤوتو «ةمظعلا ريرس

 «دينع رابج لك ةيصان يثكمو .«ةبيهو ةمظع يرهاظو ةمحرو ةيشخ

 محرأ اي كتمحرب «لمعلاو لوقلا يف ة يندّيأو ينمصعاو .ءديرم ناطيشو

 . نيمحارلا
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 يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل ءافخإلا بزح ب سدد 5١

 ءافحإلا بزح

 يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل
 هنع ىلاعت هللا يضر

 تتصحتو «لماكلا مئادلا هللا رونب ُتبجتحا ميحرلا نمحرلا هللا عسب

 مهللا «لتاقلا هفيسو هللا مهسب يلع ىغب نم تيمرو ؛لياتلا يوقلا هللا نصحب

 نيبو ينيب لح «هبلقو ءرملا نيب ًالئاح ايو «هقلخ قوف ًامئاقو :«رمأ ىلع الاغا
 .نيعمجأ كقلخ نم هب يل ةقاط ال ام نيبو .هعزنو ناطيشلا

 ءمهبولق ىلع طبراو ؛مهلجرأو مهيديأ لّْلْغاو ؛مهتنسلا ينع فك مهللا

 نم ًادنجو كتوق نم ًاباجحو «كتمظع رون نم ًادس مهنيبو ينيب لعجاو
 .راهق ردتقم رداف يح كنإ ءكناطلس

 داكي 9 . مهراصبأب يلابأ ال ىتح «ةملظلاو رارشألا راصبأ ينع شا مهللا

 24” :رونلا] « رمل لأ هرب كيد فَ َراهتلأَو لَ هنأ بَ رص ُبَهْذُي وقرب انس

 .ِهب َطلَتْخأ آمل نم ُهََلَرَأ انك 9 قسع مح هللا مسب «صعيهك هللا مست 1
 ره الإ هَل هل ىلا هدأ رهط .[: :فهكلا] 4 ميا وُ امِِشَه 0

 ىَدَل ُبقْلا زإ ِةَْرآلا َموَي » .[51؟ :رشحلا] # ٌمِيّيلأ ُنَممَيلَأ َوْه 0 بنل هلبع
 0 1١[ :رفاغ] 4 ٌءاطُي ِعيِفَّس الو ميس نم َتيِِليلَعلِل هيك

 145-١18[ :ريوكتلا] #« سن اَذِإ حبصلأو َسْعَسَم ادِإ ٍليْلَو كلا ٍراوْل شاب مي الك َتَرَصَحْل

 تيمعو (ًاثالث) هوجولا تهاش . 4 ٍقاَفِسَو َمّنِع ىف اوُرفَك َنِدَلا لب ِرْكِذلأ ىذ ِناَءْرُْلاَو ص»
 ال ؛مهفاتكأ نيب ناميلس متاخو .؛مهمادقأ تحت مهرشو .مهنيعأ راصبألا

 ٌميِمَسلَأ وه َوُهَو دا هكِيِنَيَن » ٠ «ستنيهك # قحب نوقطني الو نورصبي الو نوعمسي
 (اثالث) « َيِسَِصلا ُلوَبَوْهَوبككلا لزم ىلا هلال (انالن) © ميلا

 لب# .(ًاعبس) . 4 ويملأ شرصلا بر َوُهَو ٌتَكصَوَت ِهْكِلَع َوْهاّلإ هَل آل هلأ سوسَح 2 1 00
 0ص

 نعو ينيمي نعو يتحت نمو يقوف نم ينظفحا مهللا . 4 ٍطوُمْحَت جْوَل يف ديجي نايف وه رس ها“ مرج لو
 لك نمو ئضعب نمو .ينطاب نمو ,يرهاظ نمو يمامأ نمو يفلخ نمو يلامش
 للاب الإ ةوق الو لوح الو (ًاثالث) هللا اي كنيبو ينيب لوحي نم نيبو ينيب لُحو
 هبّحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ميظعلا يلعلا

 .اميلست ملسو
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 ها سس 7. يلذاشلا نسحتلا يبأ مامإلل فطللا بزح

 فطللا برح

 يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل
 هنع ىلاعت هللا يضر

 ىلإ ةحتافلا) ميحرلا نمحرلا هللا مسبب .ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ
 انديس ىلع تاقوألا لك يف تاكربلا ىمن :أو تاولصلا لضفأ لعجا مهللا (اهرخآ
 يف تايحتلا ىكزأ انبر اي هيلع مّلسو «تاومسلاو ضرألا لهأ لمكأ دمحم

 انجرخت ال لصاو هدبعل هريخو لماش هقلخب هفطل نم اي مهللا .تارضحلا عيمج
 اي ءرهاظلا يفخلا كفطلب انل نكو .فاخن ام لك نم انمآو .فاطلألا ةرئاد نع
 ةمالسلا عم ميلستلاو ءءاضقلا يف فطللا ةياقو كلأسن فيطل اي رهاظ اي نطاب

 كفطلب انُفُحف «لزألا يف قبس امب ميلعلا تنأ كنإ مهللا ءاضرلاو هلوزن دنع

 هيلإ نم اي لوأ اي كب نصحتلا نصح يف انلعجاو .لزي مل ًافيطل اي «لزن اميف
 مهيلع مكحو ءهئاضق رحب يف هقلخ ىقلأ نم اي مهللا «لّوعملا هيلعو ءاجنلا

 ميم نين يفور ؛ةاجنلا ةليفس يف لمح نمم انلعجا ءهئالتباو هرهق مكحب
 اظوحلم اظوفحم «ريدقتلا ىف هب افوطلم ناك كتيانع ٌنيع هتعر نم انهلإ «تافالا

 اي كعباعر نيعب انعزا «ءاضدلا ييجن اي بورق اند يمسي «ريذق اي ككاضر نبع
 يذلا فيطللا تنأو ء«ىري نأ نم فطلأ يفخلا كفطل انهلإ «ىعر نم َريْخ

 لهأ الإ هدهشي الف ؛ناوكألا يف كرس َنايرس تبجح .ىرولا عيمجب تفطل
 ؛«ءيش لك ءوس نم اوُنِمُأ ءيش لكب كفطل رس اودهش املف ءنايعلاو ةفرعملا

 كتئيشم مكح انهلإ يقابلا مئادلا كفطل ماد ام .يفقاولا فطللا اذه رس اندهشأف

 «ةيفخلا فاطلألا باوبأ انل تحتف نكل .ديرم الو فراع ةمه هدرت ال ديبعلا يف

 ءيشلل لوقي نم اي ءنوصحلا كلت كفطلب انلخدأف ٠ .ةيلب لك نم اهنوصح ةعناملا

 لهأبف ؛كدادوو كتبحم لهأب اميس ال كدابعب فيطللا تنأ انهلإ ,نوكيف نك
 فقاطلألاو ءكتفص فطللا انهلإ «داوج اي فطللا فئاطلب انصخ دادولاو ةبحملا

 ءاصقتسا عنمت نيقولخملاب كفطل ةفأرو ءقح كقلخ يف كمكح ذيفنتو ؛كقلخ

 «نيجاتحم ريغ فطلل نحنو اننوك لبق انب تفطل انهلإ ؛نيدباعلا يف كقح
 كدوجو .يفاكلا كفطل اشاح ؛نيمحارلا محرأ تنأو هل ةجاحلا عم هنم انعنمتفأ
 .«تيقو اذإ كفطل وه كظفحو .تيعر اذإ كظفح وه كفطل انهلإ «ىفاولا

 تفطللا كلأست بفيطل اي «كظفح زازا انيلعدمرفاو .كفطل تاقدازتس انلخدأق
 فئاخلا زجاعلا كدبعل نم (ًاثالث) فيطل اي ادعلا رشو ءوسلا اَنِق ظيفح اي ءأدبأ
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 ينمأ اي يلع ال يل نك ؛«ينوكو يلاؤس لبق يب تفطل امك مهللا ؟فيعضلا
 ١9[. :ىروشلا] 4 ٌريرَمْلا وصل َوْهَو أَي نم ُقُدَرَي ِواَبِعي نيل هنأ » .ينلوعو
 اي كفطلب تسنأت .«فيخملا لاح يف فئاخلا سنأ فيطل اي كفطلب ينسنآ

 . ظيفح اي فيطل اي ءادعلا نع كفطلب تبجحتو «ىدرلا كفطلب تيقو .فيطل

 نم توجن .[7-19 : وربلا] © ومنع جول ىف ديجي نامي وه ميو وه لب 2 مِهناَرو ني هنو »

 :ةرقبلا] 4 ميلا نمل ومهم مي اَلَو » ا ى
 4 رات ناس لك نياطْنِحَي ل :يبر لوقب «؛دساحو ناطيش لك نم ُتْمِلَس 6
 ليكرلا جو دلل "صحا يلوقب ليبس لك يف مه لك تيفك .[7 :تافاصلا]

 ْدَقَل 8و (["9 :ةرقبلا] # َندِلَخ اَبِف َمُه» :هلوق ىلإ يسركلا ةيآ أرقي مث)

 يرش ىليإل 9 ةروس ىلإ 1014 ةيودلاا] 4 كش دي تهررتر كج
 ني مُهَتَماَءَو ع عوج ني مهما ىِزْلَأ تيل اًدنه بر اوُدُيَعَلَف ٍفيَّملَأو ِلَيَّملأ ةلعر حهفلِإ

 .[4 - ١ :شيرق] © ٍنْوَح

 « كلزنلا دو نحن هو » .قسع مح ب تيمتحاو «صعيهك ب تيفتكا
 رارسألا هذه قحب مهللا .[58 :سي] © ٍرِحَت بر نيا مَلَس » .[0/7 :ماعتألا]
 لبي ميلي سلق » ٠ رادكألا نم هقلاخ تنأام لكو .رارشألاو رشلااتِق

 ريغ ىلإ انلكت الو انألكا كتينامحر ةءالك قحب [47 :ءايبنألا] 4 ٍراَهَّنلأَو

 ,رلح لص مهللا «كي الإ ةوق الو لوح الو كبي يناؤس د انه بر «كتماحإ
 «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاخ دمحم انديس نيملاعلل ةمحر هتلسرأ نم

 اي نانح اي نامألاو ةمحرلا نم ينلُخُت ال يديس مّركو فّرشو غظعو دجمو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلع مالسو ءنانم

© © © 

 ريلا برح
 يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلا يديسل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 تردلا 1ةجاَدإَو 0 نمحرلا هللا مسب .ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ

 اهو كم َلِيَع نم مَن دعبل هيت ع ُْْكْيَر بنتك حك مَكَس ُلثَ اداب نمو
 ٍتوَمَسل ٌعَِب ال .[54 :ماعنألا] 4 ٌديِحَت ُدوُفَع ُمنَف َحلصأو ءودعب نم بآن مه دله
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 كيو ذهل كحل ميل لي فَ ل قلع بحس أ لكت كو: 4 ني نأ نال
 ردا ُهُكِرَدُد ال ٌليكصَو مت فك لع هَ ادذبمأَت و ىت لح قبح وهال هَلإ دل
 «ستببَح » «ٌرتا 1١13١١[. :ماعنألا] 4ُريِيْلَل تيل رْهَو رسل كدي هَ
 .[١1؟ :ءايبنألا] 4 همام كعكات يا ار يلي كشك تر » 4 َقَسَع تح

 وقلب ره نو كذا تن امامي امو ضر امو توتا نيام طوتسأ شرما لعمل
 .(ًاثالث) .[8 - ١ :هط] # َىَسْلَل ءةمسألا هَل وهالإ هلِإ اَل هَل ىنْحَأَو ريل مَع مَنِ تم ص2 مو مر ا لم بدوي س١ ردم 2

 دقو ءفوصوم ملعلاب تنأو .فورعم ةلاهجلاب ينأ ملعت كنإ مهللا
 .كملعب هتعسو امك كتمحرب كلذ ْعَسْف «كملعي يتلاهج نم ءيش لك تعسو

 نم انل به .باهو اي كلام اي هللأ اي .ريدق ءيش لك ىلع كنإ يل رفغاو

 عيمج يف نتفلا نم اهب انيقت ةوسك انسكاو ؛كاضر هيف انل تملع ام كامعن

 كملع يف هب ترئأتسا امم ًاصقن بجوي فصو لك نع اهب انسدقو «كاياطع
 ىنقلاو + كاوس ام رقفلا كلاسك ءريبك اي يلع اي: ميطعااي هللا اه هاوس نمع
 .كالاو نمل حلصي هتُمِلَع ًافطل امهيف انب فطلاو كايإ الإ دهشن ال ىتح كب
 عيمج يف كل ًاديبع انلعجاو . تاظحللاو سافنألا يف ةمصعلا بيبالج انسكاو

 .تامملاو ايحملا يف نيلماك هب ريصن أملع كندل نم انملعو تالاحلا

 اذاملو اذامب انحرف ملعت «ديرت امل لاعفلا ديجملا برلا ديمحلا تنأ مهللا

 الو ءانمو انيف هتدرأ ام نوك تبجوأ دقو .كلذك اننزح ملعتو ءاذام ىلعو

 تديأ امك .ديرت اميف كدنع نم حورب دييأتلا كلأسن نكلو ديرت ام عفد كلأسن

 .ريدق ءيش لك ىلع كنإ .كقلخ نم نيقيّدصلا ةصاخو كلسرو كءايبنأ
 « داع نيب كحت َتنأ ََدَبَنلاَو بيلا َمليَع ٍضْراَلاَو توما ريد مُهَللأ» هم

 لب ؛كفرعي مل نمل ليولاو . كئاضقب يضرف كفرع نمل ًائينهف .[47 :رمزلا]
 . كماكحأب ضري ملو كتينادحوب رقأ نمل ليولا مث ليولا

 مهيلع تمكحو .اوزع ىتح لذلاب مهيلع تمكح دق موقلا نإ مهللا
 فئاطل هبحصت ال ًالذ هلدب كلأسنف «كنود عنمي زع لكف .اودجو ىتح دقفلاب
 هنإف كتبحم راونأ هبحصت ًادقف هضوع كلأسنف كنع بجحي دجو لكو «كتمحر
 بهف .هكلم كريغ نم ىلع ةواقشلا ترهظو هتببحأ نم ىلع ةداعسلا ترهظ دق

 .ءايقشألا دراوم نم انمصعاو ءادعسلا بهاوم نم انل
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 ملعن ال امب ملعن ثيح نم انسفنأ نع رضلا عفد نع انزجع دق انإ مهللا
 انتيهنو انترمأ دقو «ملعن ال امب ملعن ال ثيح نم كلذ نع زجعن ال فيكف

 .هتللضأ نم داسفلا وخأو هتحلصأ نم حالصلا وخأف .انتمزلأ مذلاو حدملاو

 لاؤسلا ةرثك عم هّئْمرَح نم ًاقح يقشلاو كنم لاؤسلا نع هتينغأ نم ًاقح ديعسلاو
 انلاؤس ةرثك عم كتمحر نم انمرحت الو .كنم انلاؤس نع كلضفب اننغأف .كل

 ذوعن .ميكح اي راهق اي رابج اي . شطبلا ديدش اي ريدق ءيش كل ىلع كنإ .لك
 ديك نم كب ذوعنو تعدبأ ام ةملظ نم كب ذوعنو .تقلخ ام رش نم كب
 .ٌتمعنأ ام ىلع داسحلا رش نم كب ذوعنو .تدرأو ٌتردق اميف سوفنلا
 هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس وه كلأس امك ةرخآلاو ايندلا زع كلأسنو
 عيمس كنإ .ةدهاشملاو ءاقللاب ةرخآلا زعو ةفرعملاو ناميإلاب ايندلا زع ملسو

 لهأ اهب فرطي ةفرطو ةحملو سفن لك يدي نيب كيلإ مدقأ ينإ مهللا

 نيب كيلإ مدقأ ناك دق وأ نئاك كملع يف وه ءيش لكو ضرألا لهأو تاومسلا

 .هلك كلذ يدي

 نسأل يئاَبَو توتا امل ماو هس مُدْحأت ولا علا هاب هَل 1 هنآ »
 اب الإ يلع نم وكب َنوُطحُي اكو ْمُهَْلح امو ميل يَ اَمٌملْعَي هذ الإ ههه ٌمَفْنَي ذل اذ

 .[؟08 :ةرقبلا] 4 ميلا لَمْ وهو اسهم مو اَلَو سلو تول ُهّبِنُ َعِبَو
 انيطعت نأ .كنيعأ لامكو «كينيع رونو كهجو مركو كيدي طسبب كيلع تمسقأ
 ام رش انفكاو كملع هب طاحأو .كتردق هب تقلعتو «كتئيشم هب تذفن ام ريخ

 ةمكحلا ةمكح انل بهو «كتمعن انيلع ممتأو ءاننيد لمكأو كلذل دض وه

 اننيب لحو كديب انحاورأ ضبق لوتو ؛ةنسحلا ةتوملاو ؛ةبيطلا ةايحلا عم ةغلابلا

 ليمجو كتردق ميظعو كتاذ روب هدعب امو هلبق امو خزربلا يف كريغ نيبو
 اي ميكح اي ميلح اي ميظع اي يلع اي هللا اي .ريدق ءيش لك ىلع كنإ كلضف
 ءاسنلاو ايندلا ةنتف نيبو اننيب لح .دودو اي بيجم اي بيرق اي عيمس اي ميرك

 انتاعبت انع ضقاو ءانيونذ رفغاو ءىلخلا ءوسو دابعلا ملظو ةوهشلاو ةلفغلاو
 ءيش لك ىلع كنإ ًاجرخم هنم انل لعجاو مغلا نم انجنو ءوسلا انع فشكاو

 تاومسلا ديلاقم كل زيزع اي يوق اي قازر اي فيطل اي (انالث) هللا اي ءريدق

 ىلإ هب انلصوت ام قزرلا نم انل طسباف ردقتو ءاشت نمل قزرلا طسبت ضرألاو
 هب انعسي ام كملح نمو كتمقن نيبو اننيب هب لوحت ام كتمحر نمو كتمحر



 ال شب ب ب 742727707072 يلذاشلا نسحعلا يبأ مامإلا يشيسل ريلا بح

 انمايأ ريخ لعجاو «كئايلوأل اهب تمتخ يتلا ةداعسلاب انل متخاو .كوفع

 يف كلضفب انلخدأو ةوهشلا ران نع ايندلا يف انحزحزو .كئاقل موي اهدعسأو

 انلوقع نم ًاريهظ انل لعجاو ء«ةمصعلا بيبالج كرون نم انُّسْكاو «ةمحرلا نيدايم
 اني تك َكّنِإ اريك كَرفديو اريك كميت 5 » .انسفتأ نم ًارْخسمو ءاتحاورأ نم ًانميهمو
 انعامسأ حتفاو .ةملاكم اهبحصت ةدهاشم انل بهو .170 - :هط] © اريِصَب

 اذإ انمحراو كاتركذ اذإ هب انركذت امم نسحأب كنع انلفغ اذإ انركذاو انراصبأو

 ءرخأت امو اهنم مدقت ام انيوتذ انل رفغاو .كانعطأ اذإ هب انمحرت امم ٌّمتأب كانيصع

 . ميلع ءيش لكب كنإف كنع انبجحي الو «كريغ نع انّيجحي ًافطل انب فطلاو

 ًانيل ًائيه ًاندبو كركشب ًامْعَتُم ًابلقو ءكركذب ًابطر ًاناسل كلأسن انإ مهللا
 بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «؛تأر نيع ال ام كلذ عم انطعأو كتعاطل

 اميسح ءملسو هلآو هيلع هّللا ىلص دمحم انديس كلوسر هب ربخأ امك ءرشب
 مهنيب ًاخزربو «كئايلوأل ىنغلا ببس انلعجاو «ببس الب اننغأو كملعب هتملع

 ًابلق كلأسنو ؛مئاد ًاناميإ كلأسن انإ مهللا ريدق ءيش لك ىلع كنإ كئادعأ نيبو
 كلأسنو ءاميق ًانيد كلأسنو ءًاقداص ًانيقي كلأسنو عفان ًاملع كلأستو ءًاعشاخ

 ركشلا كلأسنو «ةيفاعلا ماود كلأسنو ء«ةيفاعلا مامت كلأستو ةيلب لك نم ةيفاعلا

 ةلماكلا ةبوتلا كلأسن انإ مهللا (ًاثالث) سانلا نع ىنغلا كلأستو «ةيفاعلا ىلع

 .ةعساولا ةفرعملاو ءةيفاصلا ةلخلاو ,ةعماجلا ةبحملاو ةلماشلا ةرفغملاو
 انقاثو كو ةيلاعلا ةجردلاو ةغلابلا ةجحلاو «ةمئاقلا ةعافشلاو .ةعطاسلا راونألاو
 .ةنملا بهاومب ةمقنلا نم انناهرو ةيصعملا نم

 انركذو اهبابسأو ةيصعملا نم كب ذوعنو اهماودو ةبوتلا كلأسن انإ مهللا
 يف ركفتلا نمو اهنم ةاجنلا ىلع انلمحاو ءاهتارطخ موجه لبق كنم فوخلاب
 معطلاو اهل ةهاركلاب اهْلِدبَتْساَو .اهنم هانينتجا ام ةوالح انيولق نم حماو .اهقئارط
 نم جرخن ىتح كوفعو كدوجو كمرك رحب نم انيلع ضفأو ءاهدضب وه امل
 اهب نيملاع ةداهشلاب نيقطان توملا دنع انلعجاو اهلايو نم ةمالسلا ىلع ايندلا

 ايندلا مومه نم انحرأو ءاهلوزنو دئادشلا دنع هبيبحب بيبحلا ةقأر انب ٌفأْراو

 .اهميعنو ةنجلا ىلإ ناحيرلاو حْوّرلاب اهمومغو

 بهو ءانم كيلإ ةعبات انتبوت نوكتل .انيلإ كنم ةقباس ةبوت كلأسن انإ مهللا
 لامعألاو ةبوتلا يف هدلول ةودق نوكيل «تاملكلا كنم مدآ يقلتك كنم ىيقلتلا انل
 ءةاوغلا سأر َسيلبإب هبّشلاو رارصإلاو دانعلا نيبو اننيب دعابو . تاحلاصلا



 يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلا يديسل ربلا بح ب دل للا ا

 «تضغبأ نم تانئسح انتانسح لعجت الو تببحأ نم تائيس انتائيس لعجاو

 دقو ءكنم بحلا عم رضت ال ةءاسإلاو .كنم ضغبلا عم عفني ال ناسحإلاف

 انطعأو ءانءاجر بيخت الو ءانفوخ نمأف ءفاخنو وجرنل انيلع رمألا تمهبأ
 تهّدكو تنيزو تببحو تبتكو «كلأسن نأ لبق نم ناميإلا انتيطعأ دقف ءانلاؤس

 تمعنأ ام ىلع دمحلا كلف تنأ برلا معنف ء«تمجرت هب امب نسلألا تقلطأو

 .اضرلا نامرحو معنلا نارفكي الو ءاطعلا دعب بلسلاب انبقاعت الو انل رفغاف

 نعو كتيصعم نعو كتعاط ىلع انربصو «كئاضقب انّضر مهللا

 ىتح كب ناميإلا ةقيقح انل بهو كنع دعبلا وأ صقنلل تابجوملا تاوهشلا
 . كاوس ًائيش دبعن الو كريغ بحن الو ؛كريغ وجرن الو «كريغ فاخن ال
 .«كيلع لكوتلاو نيقيلاب انرصناو «كتيفاع ءادرب انطغو كئامعن ركش انعزوأو

 كئايلوأ نيب ةمايقلا موي انرشبو انكحضأو «كئافص رونب انهوجو رفسأو
 انلكت الو كتمحرب انعم نمو اندالوأو ائيلهأ ىلعو انيلع ةطوسبم كدي لعجاو

 اي «بيجملا معن اي بيجملا معن اي «.كلذ نم لقأ الو نيع ةفرط انسفنأ ىلإ

 يلايللاب اطيحم اي ماركإلاو لالجلا اذ اي ءبيرق هولع يف وه وه وه نم
 نإو ء«باذعلا ةدشو باسجلا ءوسو باجحلا مغ نم كيلإ وكشأ .مايألاو

 تك نإ َكَنحَبْس َتأأََلِإ هّلِإ ال » ٠ ينمحرت مل نإ عفاد نم هل ام عقاول كلذ

 . (ًاثالث) [47 : ءايبنألا] © َنيِمِليَظلا نم

 نم بهذ ام هيلع تددرو ءهنزح نم هتصلخف بقوعي كيلإ اكش دقلو

 دقلو .هبرك نم هتيّجنف لبق نم حون كادان دقلو .هدلو نيبو هنيب تعمجو هرصب
 «همغ نم هتيجنف سنوي كادان دقلو «هرض نم هب ام تفشكف دعب نم بويأ كادان

 دقلو ءهئس ربكو هلهأ سأي دعب هبلص نم ًادلو هل تبهوف ايركز كادان دقلو

 باذعلا نم هلهأو أطول تيجنأو ءهودع ران نم هتذقنأف ميهاربإب لزن ام َتْمِلَع

 ليقع اناذ اكل اذه نم تفلح ان همجي يبدعت نإ كلكم اد انأ ايل فرقت لنا

 مركأ نم قحأو كلذب ىلوأ تنأف يمارجإ ميظع عم مهتمحر امك ينمحرت نإو هب

 قبسلاب لوذبم وه لب «كيلع لبقأو كتعاطأ نمب ًاصوصخم كمرك سيلف ء«هب

 نسحت ال نأ مركلا نم سيلو كنع ضرعأو كاصع نإو كقلخ نم تئش نمل
 ءاسأ نم ىلإ نسحت نأ مركلا نم لب ينغلا لاضفملا تنأو كيلإ نسحأ نمل الإ

 تنأف انيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحن نأ انترمأ دقو فيك .يلعلا ميحرلا تنأو كيلإ

 4 نرحل نم وتل انمَحْوواَنل رت هل نإَواضنآ آنك اَيَرل . انتم كلذب ىلوأ



 48 7777 اا يبس ب يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلا يديسل ربلا بزح

 اي مويق اي يح اي ميحر اي نمحر اي هّللأ اي هّللأ اي هّللأ اي (ًاثالث) [1 :فارعألا]

 نأ لهأ كتمحرف اهلانن نأ ًالهأ كتمحرل نكن مل نإ وه اي ءوه وه وه نم
 ميرك اي بر اي انثغأ انثغأ انئغأ هاصع نم ثيغم اي هالوم اي هابر اي ءانلانت

 نيل َوُهَو امهظفِح موي الو لاو ومحل ُهّيِس َعِيبَو » نم اي ميحر اي ُدَب اي انمحراو
 فوخو قزرلا مه نم يبلق هب نكسي ًاناميإ كظفحب ناميإلا كلأسأ .4 َميِتَمل
 ؛كليلخ ميهاربإ نع هتقحم باجح لك ينع هب ٌقحمت ًابرق ينم ْبرْقاو قلخلا
 هودع ران نع كلذب هتبجحو .«كنم هلاؤسل الو .كلوسر ليربجل جتحي ملف
 ينإ الك ءءايحألا ةعفنم نع هتبيغ نم ءادعألا ةراضم نع بجحي ال فيكو
 هدعبب الو ءيش ترقب سحأ الو ىرا ال ىتح .ينم كبرقب ينبيغت نأ كلأسأ

 ب عسر و كك سام ل ل ا هى < 3 ء| .

 لل يع سس رس ل را ريو ريم ل عسا
 0 لل ا لري كي ل رس ا سس .١ ريع تس 2 م 2 وم ساس م ل ار عم م

 نهرب ال رخاء اهنلإ أ مم عدي نمو رركحلا شرملا بر وهال هلِإ ال ىحلا كلملأ هللا ىلدعتف

 « َنِمْيَأ ُريَخ تو رحتاو رفغأ ِبَر لثو درك ٌحيضي ال مّن وير د هبا انف هي
 5 سيم رج ذأ 3 سد رس هي رع هلا سس سوم م .

 تريل هَل َنيِصِلخم هوعداسف وه الإ هنلإ ال حلا وه» 1١١65-١١8[. :نونمؤملا]
 م سر هس © سس ص مع ع 2 م مم يم 2 1 , لس م رسم ىلع 2 50

 تذل اًيأكي لا لع َنوُلَصب همكم هَ َنِإ 8 .[15 :رفاغ] 4َنيِكَعْلا تر هني دَمَحْل

 .[57 :بازحألا] 4 ميل اُمْيَسَو هيلع اوُلَس ايما

 تيلص امك دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع كرابو ءدمحم انديس لآو

 كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ انديس لآ ىلعو ميهاربإ انديس ىلع تكرابو تمحرو
 . ""”[تارم ثالث تاولصلا هذه ىلاتلا رركي] ديجم ديمح

 رمعو قيدصلا ركب يبأ نيدشارلا ءافلخلا انتاداس نع ضراو مهللا

 نعو نيسحلا انديس نعو نسحلا انديس نع مهللا ضراو يلعو نامئعو

 تاهمأ كيبن جاوزأ نعو .نيعمجأ ةباحصلا نعو ءارهزلا ةمطاف امهمأ

 الإ ةوق الو لوح الو نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعباتو نيعباتلا نعو نينمؤملا

 تر لِي دلو نسما َلَع ْمَكَسَو وفِي انَع َّرِْلا بر َكْيَر َّنَحْبُس ل . ميظعلا َيلعلا هللاب
 18٠-0 ١1487[. :تافاصلا] # َتِيَلْمْل
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 . خسنلا يف تسيل (1)



 يتاجيتلا مامإلل رجلا بح سس

 رجزلا بزح

 يناجيتلا مامإلل
 هنع ىلاعت هللا يضر

 هللا مسب . وهو رخدلا ترض ةءارق ةكب ينامجلا مامإلا ةتءارق بنرادمو

 تلكوتو هللا نصحب تنصحتو هللا لوحب تمصتعاو هللاب تنمآ ميحرلا نمحرلا

 عنام زرح وهو ءربكألا قلاخلا هللا مساب ىّللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا ىلع

 .هتردق ماجلب همجلي «قلاخلا ةردق عم قولخمل ةردق ال 0

 فنك يف نحن هللا فنك يف نحن .[18 :بازحألا] © اًريَِءاّتبوَف هللا براكو »
 نمحرلا هللا مسب فنك يف نحن 0 0

 فلأ «ترشن ينطاب يف هللا لوسر دمحم هّللا الإ هلإ ال فلأ فلأ :ميحرلا
 هلإ ال فلأ فلأ ؛ترشن يرهاظ يف هللا لوسر دمحم هّللا الإ هلإ ال فلأ
 فلأ «ترضح اذإ ع ءوسلا ةعاس نيبو ينيب لوحت هللا لوسر دمحم هّللا الإ

 يب رودت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال فلأ

 ءهتردقب درمتم لك مجلأ نم ناحبس :لوسرلا ةئيدمب روسلا" راد امك روش
 هقلخ ددع هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس ءهمكح ءيش لك يف ذفن نم ناحبس

 ىلع لص مهللا .هتاياو هملع غلبمو هتاملك دادمو هشرع ةنزو هسفن اضرو

 قحلاب قحلا رصان ءقبس امل متاخلاو قلغأ امل حتافلا دمحم انديس

 هرادقمو هردق قح هبحصو هلآ ىلعو ءميقتسملا كطارص ىلإ يداهلاو

 باوبأ انع اهب قلغتو ءرييتلاو اضرلا باوبأ اهب انل حتفت ةالص ميظعلا

 ىلوملا معنف انالومو انيلو تنأ ًاريصنو ًاّيِلو اهب انل نوكتو ءريسعتلاو رشلا
 .ريصنلا معَلَو

 ممللا ٍةَقْبِر نم أبرأ تقلطاو ُةّتحار سمللاب ًابِصو تأرْبأ مك

 مقتنم َّلُك نم هظفاح هللاف ًافرش ىرولا ريخ- اي كب مصتعي نم

 ٍمجُن اهماجآ يف دسألا هقلت نإ رت هللا لوسرن مرتك فدو

 كرانر دهش» اند وسو هيض لاو هضم اديب ولع هللا ياست

 . «# تييلعْلا بر هَ دَسَلاو َنَِسرَمْلا لع ملَسَو توُشسي اّنَع ْةَّزِعْل
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 ٠١٠١١ 00 ا ا دادحلا يولع نب هللا دبع بيبحلا مامإلل سي ةروس دعب أرقي ءاعدلا اذه

 سي ةروس دعب أرقي ءاعدلا اذه

 دادحلا يولع نب هللا دبع بيبحلا مامإلل
 ( نيمآ هب ىلاعت هللا انعفن )

 انسفنأو اننايدأ كعدوتسنو كظفحتسن انإ مهللا .ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 يف نيعمجأ مهايإو انلعجا مهللا انتيطعأ ءيش لكر انلاومأو اندالوأو انيلهأو
 نمو دينع رابجو ديرم ناطيش لك نم كراوجو كذايعو كنامأو كظفحو كفنك
 انقَمَحو ةمالسلاو ةيفاعلاب انلْمَج مهللا .ريدق ءيش لك ىلع كنإ رش يذ لك رش
 رفغا مهللا . ءاعدلا عيمس كنإ ةمادنلا تابجوم نم انذعأو .ةماقتسالاو ىوقتلاب

 نسحأ نملو انبابحألو انباحصألو انخياشملو انناوخإلو اندالوألو انيدلاولو انل
 هللا لصو «نيملاعلا بر اي تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو نيئمؤمللو انيلإ

 يف ًانطابو ًارهاظ هل ةعباتملا لامك انقزراو ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع

 نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ةمالسو ةيفاع
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 دادحلا يولع نب هللا دبع بيبحلا مامإلل
 هنع ىلاعت هللا يضر

 0 انما َكَل انََساَنِإ » . ميحرلا نمحرلا هَّللا مسب

 .[33” - ١ عجمتلا] « اربع امس هنأ لَرْصَيو اًمِِقَتْسُم اطر ٌكَيِدَمبَو كيل ُمَتَمعي ربو َرْغآَت
 4 َنيِيَرقمْلا نمو َةَرآلاَو ايدل ىف اهيِحَو 8 .["7 : بازحالا] 4اس هلا َدنِع َناَو»
 م 00 000 ا 0 :نارمع لآ]

 م

 2 0 9 55 لاك هَل أل نيس ص يتراوعن ص 3 لاك اك هنأ 7 وو
 ىلإ [؟68 :ةرق ال1 4 مولا يلا وهال هكإ هك دم ) ١4[ نك” :فصلا]

 هع اجيب لب لع نايل نهار رث# ميحرلا نمحرلا هللا مسب ...اهرخآ

 هَل آل ىِرل هنأ وه ف توف ْرُهَلَعَل سائل امرت م لدم كر ها ويفك نياكِيَم

 كمل َوْم اَّلِإ هلإ آل فلا ُهّسأ ٌرْه ميلا نيل َرْه َةَددهَشلاَو بملأ ُمِدَع ٌرْه ال



 دادحلا يولع نب هللا دبع بيبحلا مامإلل رصتلا بح ب ل0900

 ره دوك اَنَع هَل ٌنَحِبْس ُاَكَتملا ُداَبَْلا ُديِرَمْلا هلأ ُ ٌنِمْوَمْلا مدلك شوّدُشْلا

 ٌريزَعْل رهو ضرالاَو توسل يف ام مل ٌعَيَمب ئتخَلا ةمنألا هل 2 را ُئرابلا ُقديَحْلا ُهَّسأ

 ! نينا علت د ام لك نم ىلاعت هّللاب يسفن ذيعأ [14 ١- :رشحلا] # ٌرِككلأ

 يسفن تنصح ؛نيتفشب ملكتيو «نيديب شطبيو ؛نيلجرب يشميو «نينيعب رصبُيو
 نأو سنإلاو نجلا نم رذحأو فاخأ ام رش نم ءربكألا قلاخلا هللاب

 مهللا «هريغ هلإ الو ءهؤامسأ تسدقتو ؛هؤانث لجو هراج زع ءنورضحي
 مهركمو مهليحتو مهرورش نم كب ذوعأو يئادعأ روحن يف كلعجأ ينإ
 اي ظفاح اي ءسنإلاو نجلا نم ةوادع ىب دارأ نم ران ئفطأ ءمهدئاكمو

 كناطلس زعأو كنأش مظعأ ام بر اي مكناحبس ٠ «طيحم اي يفاك اي ظيفح

 هللا ةايبناو: هللا ةكتذولم و: هللا تايآبو للا فامس ان ةمللاب تيمي

 ديم نللا ةلؤقلإ ذب منت حفص هدللا هايد عيسلاظلاودللا لسون

 مانت اللا علا كيفي نيسرحا مهتلا « ملسوةلآو هيلع هللا :ىلص هللا لوشو
 تنأو كلهأ الف ء«ّيلع كتردقب ينمحراو ءماري ال يذلا كفنكب ينفنكاو

 ينفكا (ًاثالث ) نيكلاهلا كرَد اي (ًاثالث ) نيثيغتسملا ثايغ اي ءيئاجرو ينقث
 ءيش لك ىلع كنإ ريخب قرطي ًاقراط الإ راهن وأ ليلب قرطي قراط لك رش

 يئافش هللا ءدساح لك نمو يذؤي ام لك نم يسفن يقرأ هللا مسب «ريدق
 ٍفاعو يفاشلا تنأ كاشا «سأبلا بهذأ سانلا بر مهللا «تيقر هللا مسب

 اي ىفاك اي املأ الو ًامَّقَس رداغي ال ءافش كؤافش الإ ءافش ال «ىفاعملا تنأو

 ذدحلا نب كار هدف يون لك نين ورا ديسس( مح ايد ىتاذ
 «كرون نم ًارون يل لعجاو .ديدعلا شيجلاو .ديدشلا ضرملاو ءديدحلاو

 .«كئاطع نم ءاطعو ؛«كئاهب نم ءاهبو ءكرصن نم ًارصنو ءكزع نم ًازعو
 بهاوملاو ماركإلاو لالجلا اذاي .كدييأت نم ًادييأتو «كتسارح نم ةسارحو

 قلاخلا هللا تنأ كنإ ءرش يذ لك رش نم ينيفكت نأ كلأسأ ماظعلا

 ًابيط ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءربكألا
 محرأ اي لاح لك ىلعو ًانطابو ًارهاظ نيملاعلا بر هّلل دمحلاو هيف ًاكرابم
 . يهجر لا

© © © 



 #18 سس -------- ةادجلا يولع نب هللا دبع بيبحلا مامإلل فطللا بزح

 فطللا ءاعد

 دادحلا يولع نب هللا دبع بيبحلا مامإلل

 (ًاثالث) زيزع اي يوق اي قازر اي فيطل اي هّللأ اي .ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 الماش كندل نم ًافطلو ؛كاوس نمع كب ىنغو كيف ًاقارغتساو كيلإ ًاهلأت كلأسأ

 يف ةبالصو «نيقيلاو ناميإلا يف ةوقو ًائيرم ًائينه ًاعساو ًابيط ًاقزرو ًايفخو ًايلج

 الو ربكت هبوشي ال «دبأتيو ىقبي افرشو .دلختيو مودي كب اًرعو .نيدلاو قحلا

 . بيجم بيرق عيمس كنإ ولع الو ضرألا يف داسف ةدارإ الو وتع
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 رصنلاو حتفلا بزح
 دادحلا يولع نب هللا دبع بيبحلا مامإلل

 هنع ىلاعت هللا يضر

 انحفنا داوج اي دجاو اي دحأ اي دحاو اي هّللأ اي ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اي «هيطبإ ضايب رهظي ثيحب هيدي عفار وهو لوقي مث (ًاثالث) ريخ ةحفنب كنم

 ءقحلاو باوصلا ةباصإل انقفوو «قزرلاو ريخلا انيلع طسبا (تارم رشع) طساب
 يف ىنسحلاب انل متخاو «قلخلا رارش نم انذعأو ,قدصلاو صالخإلاب انيزو
 «كتفلاخم نم انفاعو .كتيفاعب انرتساو .كرتسب انلمج مهللا «ةيفاعو فطل

 ىلع تابثلاو نيقيلاو ةيفاعلاو ىنغلاو فافعلاو ىقتلاو ىدهلا كلأسأ ينإ مهللا

 ةيفاعلا ماود كلأسأ ينإ مهللا «ةنجلا ىلإ ريصملاو «مالسإلا ىلع ةافولاو .قحلا

 ءانرودص حرشاو انبولق رون مهللا .ةيفاعلاو ةمتاخلا نسحو ةمعنلا مامتو

 لوقلاب انتبثو «هاضرتو هبحت امل انقفوو .كنم حورب انديأو ءانيلقنم نسحأو

 فشكاو ءانبويع رتساو انبونذ رفغا مهللا .ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا

 مهللا ءانبولق نيب كلوسر ةعاطو كتعاط يف فلأو «ائنيب تاذ حلصأو ءانيورك

 بيطو ءانقالخأ نسحو رهطو ءانلامعأ حلصأو انلاوقأ ددسو ءانلاوحأ لمج

 ىلإ لعجاو اننوؤش كمركب حلصأو ءاننويد كلضفب ضقاو ءانقازرأ عسوو

 مهللا .انعوجرو انريصمو انبلقنم كتمارك راد يف كترواجمو كاضرو كتمحر

 انقازرأو انقالخأو انلامعأو انمولعو انحراوجو اننادبأو اننايدأو انبولق يف انل كراب



 يليجلل ريهذتلا بس م ب ل ل ل2330 645

 انلعجا مهللا .انعم امو انعم نم عيمجو انباحصأو انتابارقو اندالوأو انيلهأو

 كتعسو كرسيو كانغو كتماركو كزعو كتمالسو كتيفاع يف نيعمجأ مهايإو

 كنفكو كظفح يف نيعمجأ مهايإو انلعجا مهللا . كرتس ليمجو كفطل يفخو

 تنأ ةباد لك رش نمو كقلخ نم رش يذ لك رش نم كذايعو كتمذو كدهعو

 ناطيش لك رش نمو .[51 :دوه] 4 ِمقَتْنُم ٍطّرِص لع ٍقَرَّذِإ 8 اهتيصانب ذخآ
 مسب «نئاعو ركامو بلاغو راسو نئاخو دساحو غابو ناجو سنإ نم ناطلسو

 اندالوأو انيلهأو انسفنأ انلخدأ هللا مب هللاب انرجتسا هللا مسب ءانصحت هللا

 رش نم هّللا نامأ يفو هللا فنك يفو هللا ظفح يف انعم امو انعم نم عيمجو
 رادقألا ةءاجُف نمو هللا قلخ نم رارشألاو نيذؤملاو تايذألاو تايلبلا عيمج

 « َكراَبَي » انباب هللا مسب .قرغو قرحو مده لك رش نمو ع ءوسلاب رومألا تاتغبو

 ٍزيِرَعْلا هلأ نم يتكلا ُليِزنَت مح» انتيافك ؟سعبيك 20 انفقس «ّس#» ءانناطيح

 ءانيلع لوبسم شرعلا رتس « طيبصلا عيل رك هو ده كِقعَيَت » ءانتيامح ريل
 كيب ورث لي مَ نيو انيلع ردت ال هللا 6 انيلإ ةرظان هللا نيعو

 َرْهَو بكل ّلْزَد ىِلأ هل لَو نإ ل 4 تحيل محي ٌرْهَو اظفتح رح هند ط 4 ٍوَحع ع
 ءميظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الإ دا

 عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب
 نمآو انتاروع رتسا مهللا .ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو «ميلعلا

 لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا .ةنجلا نود لوه لك انفكاو انتاعور

 .دمحم انديس

© © © 

 يليجلل ريمدتلا
 هنع ىلاعت هللا يضر

 يفخ مسا نم حوللا يف امب ءهاوس يجارلل سيل نم اي (ًاثالث) هائوغ اي
 لبقت هاوح امو ىلعلا سدقلاب .هيرئازو فيرشلا ربقلاب مالت امو ميكحلا ركذلاب

 دكو انع ٌفعاو .كفطلب انلماعو ءهاعد اذإ رطضملل بيجم تنأف انءاعد انم انبر
 هاشح قرحأو .هئاسل لشو هدي عطقاو هدلج قزمو «,هءالب مظعأو «ءانداك نم

 ملظأو «ةهرصب معاو .ةعءاول مزهاو «هشيج فقرفو هءانب مدهاو هلمش تتشو

 لألا كاذك ءملس مث كيبن ىلع لصو «فءاطع سبحاو .هقزر عنماو ةءامس



 ل يفيلا بزح

 سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ ءدمحم انديس هاجب (ًاثالث) هاثوغ اي باحصألاو

 مهللا «لاوحألا نم لاحب اتيلإ ءوسلا لاصيإ ىلع مهل ةردق الو .ءةطساولاب الو

 الف «ةقرحم ًارانو ًارِفْغُم ابجو «ًاعينم ًادسو ًايلاع ًالبج يئادعأ نيبو ينيب لعجا
 مهللا ؛نيدبآلا دبأ دغلا ىلإ ءادعألا نم رسب الو .لعفب 0 انيلإ اولصي

 ابرد بيرافعلاو نيطايشلاو ةدرملاو سنإلاو نجلا نم يئادعأ نيبو ينيب لعجا

 .ًاسراح ةكئالملا نم نيعبسو ًاسماط ارحبو اسباح اجومو اسماد اليلو اسباح
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 يفيسلا برح

 هلآ ىلعو دمحم انالوم ىلع هّللا ىلصو . ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 اهب فرطي ةفرطو ةحملو سفن لك يدي نيب كيلإ مدقأ مهللا ء.ملسو هبحصو
 كيلإ مدقأ ناك دق وأ ناك كملع يف وه ءيش لكو ضرألا لهأو تاومسلا لهأ

 نيبملا قحلا كلملا تنأ مهللا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب هلك كلذ يدي نيب
 ردتقملا رداقلا مويقلا يحلا «ءاقبلاب درفنملا ءايربكلاو ةمظعلاب ززعتملا ميدقلا

 تملظو ًاءوس ٌتلِمَع كديع انأو ىبر تنأ «تنأ الإ هلإ ال يذلا راهقلا رابجلا

 اي هنأ الإ برونذلا رفغيا الا هنإ: اهلك ينونذ يل معاق يتذب«تقرتعاو. يسفت
 تنأو كدمحأ ينإ مهللا ءميحر اي روبص اي ميرك اي ميلح اي روكش اي روفغ

 ام ىلع لهأ ركشلل تنأو روكشملا تنأو كركشأو لهأ دمحلل تنأو ءدومحملا

 يبَْيَلَوْأو «عئانصلا لئاضف نم ْيلإ تلصوأو «بئاغرلا بهاوم نم هب ينتصصخ
 كننم نم هب ينتلنأو .كدنع قدصلا ةنظم نم هب يِيَنَأَوِبو «كناسحإ نم هب

 «يل قيفوتلاو ينع ةيلبلا عفد نم تقو لك ىلإ هب تنسحأو ؛ّيلإ ةلصاولا
 ًايفاصم ًاعرضتم كوعدأو ءابغار كيجانأو ًايعاد كيدانأ نيح ؛يئاعدل ةباجإلاو
 ىل نكف ءاهلك نطاوملا ىف كب ذولأو ءًايفاك كدجأف ًايجار كوجرأ نيحو ًاعراض

 ءًارظان اهلك رومألا يف ًايلو اراب ًايفح ًارضاح ًاراج مهلك يناوخإلو يلهألو
 ًارتاس اهلك بويعللو «ًارفاغ اهلك بونذلاو اياطخلل و ًارصان مهلك ءادعألا ىلعو

 راد ينتلزنأ ذنم نيع ةفرط كناسحإو كزعو كريخو .ءكربو كنوع مدعأ مل

 عم ةماقملاو رارقلاو دولخلا رادل مدقأ ام رظنتل «رابتعالاو ركفلاو رابتخالا

 ينصلخ يالومو يهلإ اي (ًاثالث) ٌبر اي كقيتع ينلعجاف كدبع انأف رابخألا
 بئاصملاو لاضملاو راضملا عيمج نمو رانلا نم مهلك يناوخإو يلهأو



 يفيسلا بوت سس حس للا

 ضيراعمب مومغلا اهيف ينترواس دق يتلا مومهلاو مزاوللاو بئاونلاو بئاعملاو
 رأ ملو «ليمجلا الإ كنم ركذأ ال يهلإ ءءاضقلا دهج بورضو ءالبلا فانصأ

 كْربو «لفاك يل كفطلو لماك يل كعنصو ؛لماش يل كريخ «ليضفتلا الإ كنم

 يل رفخت مل ةلصتم يدنع كمعنو ءرتاوتم مئاد ّيلع كلضفو ءرماغ يل

 يف ينتبحاصو «يلامأ تقّمحو يئاجر تقّدصو يفوخ َتْئَّمأو ؛يراوج

 تنسحأو ءيِباَصْوأ تيفشو يضارمأ تيفاعو يراضحأ يف ينتمركأو ءيرافسأ

 ءءوسب ينامر نم تيمرو .«يداسحو يئادعأ يب تمشت ملو «ياوثمو يبلقنم

 نيدساحلا ديك ينع عفدت نأ نآلا هّللأ اي كلأسأ انأف يناداع نم رش ينتيفكو
 تاقدارس تحت مهلك يناوخإو يلهأو ينمحاو نيدناعملا رشو نيملاظلا ملظو

 قرشملا نيب تدعاب امك ؛ينئادعأ نيبو ينيب دعابو نيمركألا مركأ اي كزع

 لالجب مهباقر برضاو «,كسدق روئب ينع مهراصبأ فطخاو .؛برغملاو
 تعفد امك ءاريمدت مهرمدو مهكلهأو .«كرهق تاوطسب مهقانعأ عطقاو «كدجم

 راصبأ تفطخو ؛كئايفصأل ةربابجلا باقر تبرضو كلايبنأ نع داسحلا ديك
 «ةنعارفلا تكلهأو «كئايقتأل ةرساكألا قانعأ تعطقو .كتايلوأ نع ءادعألا

 نيثيغتسملا ثايغ اي «نيحلاصلا كدابعو نيبرقملا كصاوخل ةلجاجدلا ترمدو

 كيلع يئانثو ,بصاو يهلإ اي كل يدمحف .«كئادعأ عيمج ىلع (ًاثالث) ينئغأ

 تاغللا فوئنصو سيدقتلاو حيبستلا ناولأب رهدلا ىلإ رهدلا نم ًامئاد ًابئاد رتاوتم

 ديجمتلاو ديمحتلا حصانب كل ًايضرُمو كركذل ًاصلاخ هيزنتلا فانصأو «ةحداملا

 لوطب ديجمتلا ضاحمإو ديرفتلاو بيرقتلاو برقتلا صالخإو .؛ديحوتلا صلاخو
 ةيهام كل ملعت ملو كتيهولأ يف كراشت ملو كتردق يف ْنْعُت مل «ديدعتلاو دبعتلا

 مئازعلا ىلع ءايشألا تَسبُح ذإ نياعت ملو ًاسناجم ةفلتخملا ءايشألل نوكتف
 دجم يف ًادودحم كنم دقتعأف كيلإ بويغلا ّبجح ماهوألا تقرخ الو ةفلتخملا

 رصب كيلإ يهتني الو .نطفلا صوغ كلاني الو مّمهلا ْدْعُب كغلبي ال ؛كتمظع
 نعو كتردق ٌتافص نيقولخملا تافص نع ُتَعفترا «؛كتوربج دجم ىف رظان

 تدرأ ام دادزي الو دادزي نأ تدرأ ام ٌصّقَتُي الف «كتمظع ءايربك نيركاذلا ركذ
 نيح كرضح دض الو دن الو «قلخلا ترطف نيح كدهش دحأ ال .ءصقتنُي نأ
 هنك نع لوقعلا ترسحناو «كتفص ريسفت نع نسلألا تلك سوفنلا تأرب
 رابجلا كلملا هللا تنأو بر اي كتفص هنك فصوي فيكو «كتفصو كتفرعم

 بويغلا يف ًامئاد ًايدمرس أيقاب ًايلزأ لازت الو .لزي مل يذلا يلزألا سودقلا
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 تراح «؛كاوس هلإ نكي ملو كريغ دحأ اهيف سيل (ًاثالث) كل كيرش ال كدحو

 ؛«كتبيهل كولملا تعضاوتو ءركفتلا بهاذم تاقيمع كتوكلم ءاهب راحب يف
 لك ملستساو كتمظعل ءيش لك داقناو «؛كتزعل ةناكتسالا ةلذب هوجولا تنعو
 لضو ءتاغللا ريبحت كلذ نود لّكو .ءباقرلا كل تمعضخو كتردقل ءيش

 عيدبلا كئاشنإ يف ركفت نمف «تافصلا فيراصت يفو تافص يف ريبدتلا كلانه

 ءًاتوهبم هلقعو ًاريسح ًائساخ هيلإ هفرط عجر كلذ يف قمعتو عيفرلا كئانثو
 ًافعاضتم ًارتاوتم ًايلاوتم ًامئاد ًاريثك ًادمح دمحلا كل مهللا ءًاريسأ ًاريحتم هركفتو
 سومطم الو «توكلملا يف دوقفم ريغ ديبي الو فعاضتيو مودي ًاقستم ًاعستم

 ال يتلا كمراكم ىلع دمحلا كلف .نافرعلا يف صقتنم الو ءملاعملا يف

 يفو ءرفسأ اذإ حبصلاو ربدأ ذإ ليللا يف ءىصقتست ال يتلا كمعنو .ءىصحت

 ءزج لك يفو راحسألاو ةريهظلاو راكبإلاو يشعلاو لاصآلاو ودغلاو راحبلاو ربلا
 ىتتاعشسر  ةاحنلا ني رشح نك كريت رك ةفحلا قلل عيللا برراهتلاوب لبللا ءارتجأ م
 كب ًاسورحم كئالآ عباتتو «كئامعن غوبس يف حربأ ملف ؛ةمصعلا ةيالو يف كنم
 ذإ كدمحأ ينإ مهللا ءينع عافدلاو ةعنملا يف كب ًاظوفحمو ؛عانتمالاو درلا يف

 كتعاط نم ينم تيضرو ؛يتعاط الإ ينم ضرت ملو .«يتفاط قوف ينفلكت مل
 قحلا كلملا هللا تنأ كنإف «ىتردقمو ىعسو نم لقأو ىتعاطتسا نود كتدابعو

 نلو.::ةيفاح كيلع ىفحت الو ةيئاغ كنع بيعت الو نفت مل تنأ الإ هلإ ال يذلا
 نك هل لوقت نأ ائيش تدرأ اذإ كرمأ امنإ ةلاض تايفخلا ملظ يف كنع لضت

 ًامئاد ًاريثك ًادمح دمحلا كل مهللا (اثالث) خلا . . . «ٌدحأ ُهَّنآ َرْهُلُف# ءنوكيف
 هب كحبسو «نودماحلا هب كدمح ام فاعضأو .كسفن هب تدمح املثم

 «نوللهملا هب كَلْلَمو ءنوربكملا هب كربكو .نودجمملا هب كدجمو نوحبسملا
 «نومظعملا هب كمظعو ءنودحوملا هب كدحوو .نوسدقملا هب كسدقو

 لقأو نيع ةفرط لك يف يدحو ينم كل نوكي ىتح ؛نورفغتسملا هب كرفغتساو
 نيصلخملاو نيدحوملا فانصأ ديحوتو «نيدماحلا عيمج دمح لثم كلذ نم

 ام لثمو نيحبسملاو نيلصملاو نيللهملا عيمج ءانثو ؛نيفراعلا سانجأ سيدقتو

 نم مهلك كقلخ عيمج نم بوجحمو بوبحمو دومحم تنأو ملاع هب تنأ
 تاكرب يف كب كيلإ بغرأو كلئاسمب كلأسأ يهلإ «مانألاو اياربلاو تاناويحلا

 ام رسيأ امف ءكل يديجمتو كركش نم هل ينتقفوو .كدمح نم هب ينتقطنأ ام

 .ءكركش ىلع ريخلا ديزمو كئامعن نم هب ينتدعو ام مظعأو كقح نم هب ينتفلك



 ىفيسلا ينؤتت سييبيبحح سس اا ١٠١مل

 ًاقاعضأ ينتدعوو ءالدعو ًاقح ركشلاب ينترمأو ًالوطو ًالضف معنلاب ينتأدتبا

 ًاركش هنع ينتلأسو ًاضرو ًارايتخا ًاريثك أعساو ًاقزر كقزر نم ينتيطعأو ءاديزمو
 كردو ءالبلا دهج نم كتمحرب ينتيفاعو ينتيجن ذإ ىلع مهللا دمحلا كل ءًاريسي
 يعيلز ار: «ةيناّملا نيل تلعجو كتالبو كئاضق وم يملا كو ءاقعلا
 ام عم ؛لضفلا فرشأ يل تفعاضو دصقلا رسيأ يل تعرشو ؛ءاخرلاو ةطسبلا

 ينتيفطصاو ء«ةعيفرلا ةجردلا نم هب ينترشبو «ةفيرشلا ةّسحملا نم هب ينئدّبع
 مهبرقأو .ةجرد مهعفرأو ءةعافش مهلضفأو .ةوعد نييبنلا مظعأب

 ءملسو هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ةجح مهحضوأو «ةلزنم
 ُهَللأ وهّلف# نيرهالطلا نيبيطلا هباحصأو نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو

 «(اثالث) خلا . . .«ّدحأ

 ىلهألو ىل رفغاو ءدمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا
 الإ هرفي الو كوفع الإ ةقخمي الو كترثعم ال[ عسب آل ام مهلك يتاوخألو
 يرهشو هذه يتعاسو هذه يتليلو اذه يموي يف يل بهو .كلضفو كزواجت
 . ءامهنازحأو ةرخآلاو ايندلا بئاصم ىلع نهي اقداص ًانيقي هذه يتنسو اذه

 ةفاركلا نتقليو «ةرفغبلا كدتع ىلا نشكو كدنع امي قيغريو :كيلإ ققوشيو
 تنأ الإ هلإ ال يذلا هللا تنأ كنإف ْئلع هب تمعنأ ام ركش ىنعزوأو ,كدنع نم
 كرمأل سيل يذلا ميلعلا عيمسلا ديعملا ئدبملا عيدبلا عينزلا دحألا دحاولا

 تاومسلا رطاف ءيش لك برو يبر كنأ دهشأو .عنتمم كئاضق نع الو .عفدم

 هم ٌدََحَأ هَل َوُهلُف»9 لاعتملا ريبكلا يلعلا ةداهشلاو بيغلا ملاع ءضرألاو
 ىلع ةميزعلاو رمألا يف تابثلا كلأسأ ينإ مهللا (ًاثالث ) خلا <« . . . ٌدَمَحَصاَ

 ام لك ريخ نم كلأسأو .«كتدابع نسح كلأسمأو كتمعن ىلع ركشلاو دشرلا
 يل كلأسأو «بويغلا مالع تنأ امنإ ملعت ام لك رش نم كرفغتسأو ءملعت

 ركام لك ركمو ءرئاج لك روج نم كب ذوعأو انمأ مهلك يناوخإلو يلهألو
 لك ردغو دساح لك دسحو غاب لك يغبو ءرحاس لك رحسو ملاظ لك ملظو
 ليحو حداق لك حْدَقو نعاط لك نعطو ودع لك ةوادعو دئاك لك ديكو رداغ

 ءادعألا ىلع لوصأ كب مهللا ء.حشاك لك حشكو تماش لك ةتامشو لاتحم لك

 ال ام ىلع دمحلا كلف ء«ءابرقلاو ءايلوألاو ءاّبِجألا ةيالو وجرأ كايإو ءءانرقلاو

 ينتِيلوأ ام ناولأو كقزر فراوعو كلضف دئاوع نم هديدعت الو هءاصحإ عيطتسأ

 قلخلا يف يشافلا تنأ الإ هلإ ال يذلا هللا تنأ كنإف كمركو كدافرأ نم هب



 13 7 3 تح ا حب ع شيش نْرَخ

 كرمأ يف ٌعزانت الو .ءككمكح يف ُداضت ال ءكدي دوجلاب طسابلا ؛,كدمح

 كلمت «كتقيلخ يف محازُت الو «كتيبوبر يف كراش الو .ككلمو كناطلسو

 لضفتملا معنملا تنأ مهللا .ديرت ام الإ كنم نوكلمي الو ءاشت ام مانألا نم
 ءاهبلاو دجملاب تيّدرت «ءسدقلا رون يف دجملاب سدقملا رهاقلا ردتقملا رداقلا

 . . «ٌدصَأ ُهَّنأَوْهْلْف» . ءايربكلاو ةمظعلاب ترزأتو «ءالعلاو ةزعلاب تمظعتو
 ميدقلا نملا كل ؛ءاهبلاو ةباهملاب تللجتو ءءايضلاو رونلاب تيّشغتو (ًاثالث) خلا
 ةمكحلاو ةلماكلا ةردقلاو «عساولا دوجلاو خذابلا كلملاو خماشلا ناطلسلاو
 ىلص دمحم انديس ةمأ نم ىنتلعج ام ىلع دمحلا كلف ءةلماشلا ةزعلاو «ةغلابلا
 مهتمرك نيذلا مالسلا هيلع مدآ ينب لضفأ وهو هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا

 كقلخ نم ريثك ىلع مهتلضفو تابيطلا نم مهتقزرو ءرحبلاو ربلا يف مهتلمحو
 ناصقنب ينلغشت ملو ىفاعُم ًاملاس ايوس ًاحيحص ًاريصب ًاعيمس ينتقلخو ءًاليضفت
 يف الو «يسفن يف ةهاع الو ءيحراوج يف ةفآب الو كتعاط نع يندب يف

 يدل كحئانم لضفو يدنع كعينص نسحو يايإ كتمارك ينعنمت ملو ءيلقع

 نم ريثك ىلع ينتلضفو ءأقزر ايندلا يف ىلع تعسوأ يذلا تنأ ءٌىلع كئامعنو
 ًارصبو «كناميإ مهفي ًالقعو .كتايآ عمسي ًاعمس يل تلعجف ءاليضفت اهلهأ

 ٌيلع كلضفل ينإف «كديحوت دقتعي ًابلقو «كتمظع فرعي ًاداؤفو .كتردق ىري
 يح كنأ دهشأو .ةدهاش ىلع كقحبو .ةركاش يسفن كلو ءركاش دماح دهاش

 عطقت ملو تقو لك يف ينع كريخ عطقت ملو ءيح دعب ّيحو ءّيح لك لبق
 ينع عنمت ملو ءمعُنلا قئاثو يلع ريغت ملو «مقنلا تابوقع يب لزنت ملو يئاجر
 قيفوتلاو ينع كوفع الإ ىلع كماعنإو كناسحإ نم ركذأ مل ولف ءمصعلا قئاقد

 كديجمتو كديحوتو كديمحتو كئاعدب يتوص تعفر نيح يئاعدل ةباجإلاو يل

 تنسحأف ينتروص نيح يقلخ كريدقت يف الإو «ءكميظعتو كريبكتو كليلهتو
 يركف لغشي ام كلذ يف ناكل يل اهترذق نيح قازرألا ةمسق يف الإو «يتروص

 ركش غلبأ الو اهيف بلقتأ يتلا ماظعلا معنلا يف تركف اذإ فيكف يدهُج نع
 كمكح هب ذفتو ؛كملق هب ىرجو كملع هظفح ام ددع دمحلا كلف اهنم ءىش

 هب تطاحأ ام ددعو كقلخ عيمج نم كتمحر هتعسو ام ددعو ؛كقلخ يف
 . كقلخ عيمج نم هبجوتست ام فاعضأو كتردق

 َمظعأب يرمع نم َِتْب اميف ْيلإ كناسحإ ممتف يلع كتمعنب ْرِقُم ينإ مهللا
 محرأ اي كتمحرب هنم ىضم اميف لإ تنسحأ امم نسحأو لمكأو متأو

 . نيمحارلا
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 كليلهتو كديمحتو كديجمتو كديحوتب كيلإ لسوتأو كلأسأ ينإ مهللا
 كتفأرو كرونو كسيدقتو كميظعتو كريبدتو كلامكو كحيبستو كريبكتو

 كلامكو كْنَمَو كلالجو كلففو كراقوو كولعو كملحو كملعو كتمحرو

 كناهربو كئاهبو كلامجو كنانتماو كناسحإو كتردقو كناطلسو كلئايربكو

 ىلعو دمحم انديس ىلع يلصت نأ نيرهاطلا هترتعو كيلوو كيبنو كنارفغو
 كلالجو كلامجو كلضفو كدفر ينمرحت الأو نيلسرملاو ءايبنألا هناوخإ رئاس
 الو لخبلا قئاوع اياطعلا نم َتْرْشَن دق ام ةرثكل كيرتعي ال هنإف .كتمارك دئاوفو

 الو .ةعستملا كّبهاوم كنِئازخ ُذِفْنُت الو كتمعن ركش يف ريصقتلا كدوج صقني
 قالمإ ميض فاخت الو «ةليصألا ةليلجلا ةقئافلا ٌكُحَنِم ميظَعلا كدوج يف رثؤي
 ام ىلع كنإ .,كلضف ضيف كدوج نم صقنيف مدع فوخ كقحلي الو ىدكُتف

 .ريدج ةباجإلابو «ريدق ءاشت

 ًارباص ًاحيحص ًاندبو ةيكاب ًانيعو ًاعراض ًاعضاخ ًاعشاخ ًابلق ينقزرا مهللا
 اهكص اناميإو ادناسو اركأذ انانبلو اهو يوكو ( اعوام قحلاب ءافداض ًانيقيو

 ًاليوط ًانسو ًاقفاوم ًابحاصو ًاحلاص ًادلوو ًاعفان ًاملعو أاعساو ًابيط ًالالح ًاقزرو
 ةبوتو «ًالبقتم ًاحلاص ًالمعو ءًانسح ًاقلخلو ةصلاخلا ةدابعلاب ًالغتشم ريخلا ىف

 قلوب الو ءكركذ ينسنُت ال مهللا .ةعئاط ةنمؤم ةأرماو ةعيفر ةجردو ل

 الزر كتينكر نم يطب الر كرتش ع نشك الو كركم يموت االو «كريغ
 نم ينسّيؤت الو .كبضغو كطخس نم ينذعأو كراوجو كفنك نم يندعبُت

 فوخو ةعور لك نم ًاسينأ مهلك يناوخإلو يلهإلو يل نكو ءكحْؤَرو كتمحر
 ةّصْعو ةهاعو ةفآو ةيلب لك نم ينججنو ةكله لك نم ينمصعاو ةبرغو ةيشخو

 قيضو ةقافو رقفو شطعو عوجو ةلقو ةبلغو ةلذو ةناهإو ةدشو ةلزلزو ةنحمو

 لالضو ّيغو بهنو دربو رحو قرَسَو ٍقْرَبو قرحو قرغو ءالبو ءابوو ةنتفو
 ضرمو ةلعو ةلخو فذقو فسخو خسمو مغو مهو اياطخو للزو ةماهو ةلاضو

 يف ةحيبقو ةحيضفو ةكلهو صقنو سّْلَسو روسابو جلافو صربو ماذجو نونجو
 الو ينع عفداو ءينعضت الو ينعفرا مهللا .داعيملا فلخت ال كنإ نيرادلا

 «ينبذعت الو ينمحراو «ينصقنت الو يندزو «ينمرحت الو ينطعأو ؛ ينعفدت

 ينمركأو «ينلذخت الو ينرصناو ءيودع كلهأو ءيمغ فشكاو يمه جرفو

 الو ينظفحاو ؛ّيلع رثؤت الو ينرثآو ءينحضفت الو ينرتساو ءيتهُن الو
 ىلصو :؛نيبساحلا عرسأ ايو نيرداقلا ردقأ اي ءريدق ءيش لك ىلع كنإف ينعيضت
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 . ماركإلاو لالحلا اذ اي «نيعمجأ ملسو هلو ادفع اثديس ىلع هللا

 انبجأف انترمأ امك كانوعد دقو كتباجإب انتدعوو كئاعدب انترمأ تنأ مهللا

 يل ترّذق ام مهللا «داعيملا فلخت ال كنإ «ماركإلاو لالجلا اذ اي ءانتدعو امك

 اهبوصأو اهلك هوجولا نسحأب يل همّمتف كريسيتو كقيفوتب هيف ٌتعرشو ريخ نم
 ءريصنلا معنو ىلوملا معن ءريدج ةباجإلابو ريدق ءاشت ام ىلع كنإف ءامافصأو

 تاق نم اي مويق اه يح اي ينع هفرصاف هنم ينرّذحتو رش نم يل ترد امو

 اي «هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت 7 نأ ءامسلا كسمي نم اي هرمأب ضرألاو تاومسلا
 وعلا ث ل رى :نوكيف نك هل لوقي نأ ًائيش دارأ اذإ هرمأ نم

 سلا ناسا زيزعلا يرقلا ا دداقلا 3 ناحبس اي : سيآ « م هيَ

 هّللاب الإ ةوق الو هوحاو .نالكتلا كيلعو ينم دج اذهو .ةباجإلا كنمو

 ًأادبأ ًامئاد اريثأ ًاريثك ًاميلست ملسو نيرهاطلا نيبيطلا ناديا هلآو دمحم انديس
 هللا ىلصو «نيملاعلا تو اهلل .دمحلاو لكلا معنو هللا انبسحو نيدلا موي ىلإ

 . هّللا ملع هعسو ام ددع سفنو ةحمل لك يف هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع
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 ينرقلا سيوأل بوسنملا
 هنع ىلاعت هللا يضر

 (يفيسلا دعب أرقي )

 «يننغأف تينغتسا كبو «يّئعأف تنعتسا كب مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ايندلا نمحر اي «ةرخآلاو ايندلا رمأ نم ىنفكا ىفاك اي «ءىنفكاف تلكوت كيلعو

 كفيض :كبابب كنيكسم كريسأ كبابب كليلذ كبابب كدبع ينإ امهميحرو ةرخآلاو
 اي كباب كموسهم «نيفيفتسملا ثايِغاي كيابب حلاطلا «نيملاعلا بر اياكنابب
 اي كبابب ٌرِقّملا «نيرفغتسملا بلاط اي كيصاع انأ «نييبوركملا برك لك فشاك
 ؛نيملاعلا بر اي كبابب ئطاخلا «نيمحارلا محرأ اي كبابب فرتعملا ؛نيبنذملل ًارفاغ

 انأو رفاغلا تنأ يهلإ «يالوم اي ينمحرا كبابب عشاخلا سئابلا «كبابب ملاظلا

 دبعلا انأو برلا تنأ يهلإ يالوم يالوم ؛رفاغلا الإ ةيسملا محري لهو ءيسملا
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 لهو فيعضلا انأو «يوقلا تنأ يهلإ يالوم يالوم «برلا الإ دبعلا محري لهو
 محري لهو كولمملا انأو كلاملا تنأ يالوم يالوم يوقلا الإ فيعضلا محري

 ليلذلا محري لهو ليلذلا انأو زيزعلا تنأ يهلإ يالوم يالوم .كلاملا الإ كولمملا
 الإ ميئثللا محري لهو ميئللا انأو ميركلا تنأ يهلإ يالوم يالوم ءزيزعلا الإ

 الإ قوزرملا محري لهو قوزرملا انأو قزارلا تنأ يهلإ يالوم يالوم «ميركلا
 تنأ «يلعلا تنأو ريقحلا انأ ليلذلا انأو فيعضلا انأ يهلإ يالوم يالوم «قزارلا
 فيعضلا انأ فئاخلا انأ بنذملا انأ «نانحلا تنأ ء«رافغلا تنأ ءروفغلا تنأ ؛وفعلا
 ركنم لاؤس دنع نامألا نامألا يهلإ ؛هقيضو ربقلا ةملظ يف نامألا نامألا يهلإ
 نامألا نامألا يهلإ ؛هتدشو ربقلا ةشحو دنع نامألا نامألا يهلإ ءامهتبيهو ريكنو

 َعرَمَف روُصلأ ِفْعَفني مويو» نامألا نامألا يهلإ ؛ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يف :--

 موي نامألا نامألا يهلإ [47 :لمنلا] 4 ذه ءآسكم نَماَّلِإ ٍضّراْلا ىف نمو ِتاوْمَصلأ يف نم
 يهلإ «مامغلاب ءامسلا ققشت موي نامألا نامألا يهلإ ءاهلازلز ضرألا تلزلز

 موي 8 نامألا نامألا يهلإ ءبتكلل لجسلا ّيطك ءامسلا ىوطُت موي نامألا نامألا

 نامألا يهلإ [84 :ميهاربإ] 4 ٍراّكَمْلا رولا هل اوُدَرَيو ُتاوعَسلاَو ٍضرأْلا ٌرَغ ٌصَرأْلا ُلَدَ

 يهلإ 5٠[ :أبنلا] « ات تك تلي اكل لوو هادي ْتَمَدق ام هرم رظني موب 8 نامألا
 نيأو ؟نوينذملا نيأو ؟نوصاعلا نيأ شرعلا نانطُب نم ىداني موي نامألا نامأل

 عوبطملا سفن نم وآ .دورطملا سفن نم وأ .ءامجلاو ملظلا ةرثك نم َآ يهلإ

 بنذملا كدبع ينإ مهللا «يلاح ريغت دنع ينثغأ ثيغم اي ينثغأ .ىوهلا ىلع

 لهأ ايو ىوقتلا لهأ اي لهأ انأف ينبذعت نإو «لهأ تنأف ينمحرت نإ مهللا
 هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛نيمحارلا محرأ ايو «ةرفغملا

 انيلعو نيعباتلاو مهبحصو مهلآو نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو ًاميلست ملسو
 . نيملاعلا بر اي نيمحارلا محرأ اي كتمحرب مهعم

© © © 

 ىلازغلا مامإلا بزح
 ةعينملا نوصحلا مظعأ نم

 كيدم ٍمِيِحَيلأ نحيل َيِملتعْلا بر هني دمحلا 8 ميحرلا نمحرلا هللا مسب



 آ!قو سس سببل_-_أآزل 2 يلازغلا مامإلا بزح

 تربل 00 سلا طرَصلا انيهأ و يو َكانإَو إو رمت كايا فيدل روب
 رق حاسم 0 رز

 ا : ةحتافلا] 4 َنيَلآََصأ الو مهل برضتمْلا ريغ مهَتلَع تمعن

 مجري اوُرَمَك نذل 0 رولا تظل ٌلَحَجَو َضرألاَو ِتَوَمَسلَأ قلح ىََّل آس ُديَمْلَأ 2

 ل ا

 هب اوُداَرَف > 1 :ماعنألا] © نوبه نام مَلْعَيَو ُْكَرَهَجَو مكس ملعب ضل ِفَو ٍتْومَسلَ

 ىجش كلِلْدَكَو هر 44 :تافاصلا] 4 َنيَِئْسَأْلا ُمُهتلعْج ادِّك

 # َنيِسلْمَمْلأ اًنداَبِع نم م مَنِ احلا وش ُهْنَع َتِرَّصِل » [88 :ءايبنألا] « َنييِمْؤُمل

 « هيِفِلَبِب مُهاَم» [6 :رفاغ] 4 أوُرَكحَم ام ِتاَدَيَس هنأ ُهنَه هلقوف # ١[ 8 :افسوي]

 [؟ه5 ةرقبلا] © ٌميَِع عم ُهنَو اَه 11 ٌماَصِقنأ ال قولا ورمي كَمَسْسأ ٍدَقَف 8 [51 :رفاغ]

 الو سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ) [88 :فهكلا] « رسام ْنِّملُلوَُتَسَو #
 امل ًاَئمِدَقَو 8 (لاوحألا نم لاحب انيلإ ءوسلا لاصيإ ىلع مهل ةردق ال .ةطساولاب

 ا ا

 ثيسحر « َنيِيلبَطلَآ أ أورنج َكِلَدَو © 77 :ناقرفلا] 4 اروُتنَ ءاسبم ُهَلَعَجُف ٍلَمَع ْنِمْأوُلِمَع

 ا

 : سنوي] © َنيِنِمْؤُمْلا جنت ثان اَقَح َكَِدَك | أوما سيرو انكسر بن رث » 5 :ةدئاملا]
 ٌملاَنِإَو # ١١[ : دعبلا] 4 نأ رآني ءِهِفْلَس ْنِمَو هيدي نيب نم تنبقعم مل © [ ٠١77

 قلبا انَمِع ُمل َّنإَو » [74 : صصقلا] 4 ٍريِظَع يَ ودل ٌمَنِإ » 14 : رجحلا] 4 َتوُظِفَ

 ةردق ال ةطساولاب الو سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ) 2٠[ : ص] «ٍباَتَم َّنَنْحَي
 « ٍباَّذَع طْوَس كبَر ْرِهْبْلَع ّبَصَم # (لاوحألا نم لاحب انيلإ ءوسلا لاصيإ ىلع مهل

 ني مورهَم كياته اًمدنج # [117 ةرقبلا] 4 ُباَبْسَأْلآ ُجهِب ْتَمَطَمَتَو # [ ١١ :رجفلا]

 لَن 2 [5١؟؟ :ماعنألا] 4 سائلا ىف ءوي ىِثْمَي ارو ُملاَنلَمَجَو ل ١[ :ص] < يبزخألا

 وا « ديرك كمال اذه نإ اراده ني صح َنْْفو ني نحو ديرك هد
 هّأَنِإ ل ١ :ف سو ب] 4 نيك اح دارا هلل كرذدَقلهّئأَتأءاَت )

 « اكو ل ُمَكَلُم قوي ُهْنأَو جنجلاَو ليلا ىف هطلت ٌمَداََو ْمُكَحِتِلَع ةدئطما
 [ : نارمع لآ] 4َن كَمْ بح داو دكا ٌَرَكحَمَو اوُركحَمَو » 141 : ةرقبلا]

 يف لأ ُبوُلُقْلا عَن نكيلَو ٌردصبألا سَساَلاََيِإَهال 1٠١[ :رطانف] 4 ُرْوَرْه كيكو ُرْكْمَو»
 زرع دحأ تْذْحأَم » 5 : رمقلا] © ريل َنوُلويو مم لل مَيويَس» [51 : جحلا] « , 2

 مُكرْهطيِل ديرب نكلو جْرَح ْنَم مُكحِنِلَع َلَْجَيل ُهّلأ ُدِيِ ري ام# [ 6" :رمقلا] © ردت

 ١٠78[ :ةرقبلا] © َةَمْسَيَو مُكَيَر نم ُكِيِنْحت َكِلَذاٍل [1 املا # قلع ٌمَتَسْظي َِتْسِلَو
 رتل ُمُكحِب ُهَنأ ديرب 9 [5 : لافنألا] 4 اْنَس ِْف كلأ ديو كح هلأ ٌكّنَح لأ »



 نا زغلا ءامإلا/ نزحت يا

 ١١١[ :ةرقبلا] 4 ْىَدُحلآ َوُه هلأ ىَدُم بِ لثط ١86[ :ةرقبلا] 4 َرَمْلا ْمُكِب ُدِبُراَلَ
 راس حرا رع 7

 .[؟8 :ديدحلا] 4 .هب نوم ارون مكحل لجو ءويَحَت نم ني خَيْوْب »

 لاصيإ ىلع مهل ةردق ال ةطساولاب الو سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ)

 [؟؟ :نارمع لآ] 4# تيِرِصّت ني مُّهَلامو# (لاوحألا نم لاحب انيلإ ءوسلا

 4 يعقل ٌرث» [18 :ةبرعلا] 4ُهوَتلأ ةَريكَد ْرِهقَع» 4 نيا اوَرَج َكِلَدَو »
 اوناَك امو راق ني اوهدطتسا ام» ٠١[ :ةلداجملا] 4 َنيِئَدَألا ف َكَيَْوو »9 ٠١[ :دمحم]
 نو 8١[ :سنوي] 4 َندِسْنُمْلأ َلَمَع حضي ا هّنأَنِإ 8 [45 : تاياراذلا] «َنرِصَتمُم

 « ْتُكح ام وام ٍنلَمجَو اب لَو ال [51 :فيوي] 4 نيب د ىيِجياَ هَل
 انؤادعأ) [88 :دوه] © بي هلو تك بَ هلأ اَّلِإ يفوت اَمَو 9 ٠ ١"( :ميرم]

 لاحب انيلإ ءوسلا لاصيإ ىلع مهل ةردق ال ةطساولاب الو سفنلاب انيلإ اولصي نل
 يف كبَر عسل 17١[ :ةرقبلا] 4 نيبال هت ٌيْمُع مكب ٌمُم (لاوحألا نم
 © ْبوَمْلا َرَذَح ٍقِعْوَصلأ نم مندا :ي مُهَعَِس َنوُلَمَجي 8 [9 :ماعنألا] 4 ٍتَسْنُظلا

 َكِلَدَو » 5١[ :أبس] © برق ِناَكَك نِ أوُدِْأَو توا اوُصَرمذإ رت رْلَو 8 [14 : ةرقبلا]
 «اوثما نيدو لوُسَمَو ُهَمأ كالو انإ » 4 بو ٍناكَم نم ْاُدِعْلَو» 4 َنِدبظلا اورج
 وداَسي وَ ٌرِهاَقْلا َوُهَو ل [07 : لحنلا] 4 أ َنِمَ َمَمتَي ني مُكياَمَول [00 :ةدئاملا]
 تري متولي يلا اونَم اوما ندا أَي » 1١[ :ماعنألا] 4 َدَنَح ُْحكِِلَع ُلِسَْو
 4 تذي نزكتال نع مليم » [117 :ةبوتلا] 4ُةَلي كف اوديو ركع
 [5 ٠١4 :مورلا] © ٌءاَشي َس رض هَل رضتب ٌنوُِمْؤَمْلا حَوْفَي ِذِبَمَوَبَو# ١97[ :ةرقبلا]
 يف ِتاَّنلَأ ٍلَوَقلاي اونما- يذلا هللا ُتَبَتِي 8 ١55[ :ةرقبلا] 4 َنيِتّيمْل َمَم هه َنأ اَوُملْعاَو »
 ارا اس 7-6 هةمر 27 ومد و 27 2 2 م

 ١7[ :ميهاربإ] 4 ُهَآَسَي اَمُهَنَأ ُلَمَْتَو َنيِمِلظلآ هللا لِضيَو ةرخآلا فر ايدل ٍةزيحل
 رم ا 0 ا

 ُهَساو 8 ١7[ :ديدحلا] # ُْتاَدَعْل هبي ني مرو ميلا وف مليا أب مَل روس مئتي برع
 - - 00 مع 0 7و هر . و ب م

 « ابِصَت هب نو و الوهاب وف و مكي ادصأب ُملَعَأ هنن » ٠١[ :جوربلا] < امبحت مهيأََو ني
 « ةَمَِح اَهُرِدصبَأ ٌدَمِجاَو دموي ٌبوُلف 9 ١6١[ :ةرقبلا] 4 َمُهَوَتْتَع الق [465 :ءاسنلا]

 2 يدور ويهفل سر 2# سوو ماس اس ريو م
 الإ كلو رظني امو ## ١١[ :دعرلا] 4# عراق أوعتَص امي مهببيصَت » [4 .4 :تاعزانلا]

 ترآ اَورَي ربو [4 :نوقفانملا] 4 هّدَئَسُت ٌبُّشُح مُيبَك » ١١[ : ص] هدو ٌةَحْبَص
 د 0

 ُضوْفْأَو حصل ْلوهَأ اَمَنوركُذَتَم » ٠١6[ :تلصف] 4 هيف ين دم َوُه َُهَقَلَح ىّلأ هَل
 25 م ا هج سا 550 هر 22 لا كسلا 7

 ْمُكَرْصَب ال اوَُّنَتو اوُريصَت َنِإَو 9 [15 : رفاغ] «داَبهلب ريِصَب هنأ كب هلأ َلِإ ىرَمَأ
 ك م 00

 لوم مُكَسَدَدمأَو مولع ةَركحلا جلانز َّرُث » ١٠١[ :نرمعلآ] 4 اًنيَم هدي



 ا جت بح ع | تك قو اح معصم ناارخلا اناا نوع

 يفنونمْسَتست ليو رس ذإ اوركَنَأَو ل ١[ :ءارسإلا] 4 ايِقَ ثكأ ْمكَمَجَو تب
 اوُنَماَء تدل اًهيأتي ظ [؟5 :لافنألا] 4 َميكسَواَمَق ساَّنلأ مُكَفطَحَسي نأ َتوُفاَحَت ٍضرَأْلا
 4« مكس رُهيِدبأ ْفَكَم هيأ كلا اَولطْسَْي نآ مَ مهد ْمُكَحَنَيَ لَآ تسعي أوركذأ
 « وهال هَل ال ناو لمحل ني كَفَرَ هنأ رع ٍنِبَح َنيّزه» ١١[ :ةدئاملا]
 نأ ُهّنَأ ىَسَع 8 ١74[ :فارعألا] 4 ْمُكَوُدَع كَلِيْهُي نأ كبَر ئع» [” :رطاف]

 * ربط ابق ْمْوُدَع لعام يي كأن » [184 : ءاسلا] 4وُرتَك يذلا أب تكي
 نيب مهين ني 8 [18 : جحلا] 4 اوما َنيذلا نع مِن هلل كبي 8 ١54[ : فصلا ]

 4 ٌدِيِلَع ٌةِيِفَح نإ 8 [1 :ىروشلا] 4 مَع ُظيِفَح ُهَّنَأ و» [١؟ :ديدحلا] 4 َمِِْ
 مُكَو ل [14 :دعرلا]4 بام ٌنْسْحَو مهل ٍيوُط 84 مَع ظيِفَح ُهَّنَأ و [50 :فسوي]
 41 : ماعنألا] # َنوُدَِهُم مهول مك دلو » 9 : لمشلا] نوما موي عفن
 ني مل َىفْخَأ ا ٌسْقَت لمت الث ل 140 : ماعنألا] 4ُةَتْفأ ٌمُهَدُمِ نأ ىَدح يل كبت »
 َنيَمطصُمْل َنِِل ادني مَْمِإو ِراَدلا دك ْمَسِلَي مكمل اَنِإ » [17 :ةدجلا] 4 ِنيعأَهَُ

 ِدَمَلَو » 5١٠[ :ميرم] «اَنيِلَع ٍقْنِص نال َمُحاَنلَمَجَو 8 [47 047 :ص] 4 ٍربَخْل
 م مورع 0 دي ىزدءدءم

 # ٍبيِعَمَو رارَق ِتاَذ ووين لإ ًامهتنراو # [١؟ :ناخدلا] 4 َنيِمَلَعْلا َلَع يلع َلَع ْمُهَنَمْخَأ
 هلأ ني َةَمَعْت اوبلقنَأَف 8 [117* :تافاصلا] # َنْيَمْلا محلات نر # 5٠[ :نونمؤملا]

 ١5[ :ةعقاولا] 4اَمَكَساَمَلَس آلِ اَلِإ 8 ١74[ :نارمع لآ] 4 وس ْمهْسَسنَي مل ٍلْضمَو
 الو سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ) [4 :قاقشنالا] © اروُرَْم وله كِإ ُبِلَيَيَو »

 ري اَمَو# (لاوحألا نم لاحب انيلإ ءوسلا لاصيإ ىلع مهل ةردق ال .ةطساولاب
 .هلَو دنس لع َمََو ع لع هلل هلَسأَواظ 1١١ : ص] قار نيالا ٌةَرَِو حبس الإ هالو
 اًلَو » [40 :ةدئاملا] * ورم لَ َقوُدِل و» ١ :ةيئاجلا] وَ هدِرَصَب لع َلَمعَو
 ٠١8[ :هط] 4 نمل ٌتاَوْسَأْلا ٍتَمَمَحَو » [1 : رطاف] 4 يلم اَّلِإ ينل ُرْكَمْلأ ني

 [1؟ :ةدئاملا] 4 اَمْيَس َكوُدُصَي نكك » [317 :ةدئاملا] * سانا ّنِم كلمتي ُهْنأَو
 4 اليت الف َكلَع قل نِإ » [11؟ :ةدئاملا] 4 آَنِيَس َكوُرُصَي نك َمُهْنَع ضرْمُت نإَو» لل هر

 [5 :جراعملا] 4 اًَييِج اْبَس ريْضَت 8 [48 : ملقلا] 4 َكِيَر رِكَكِل رِضآَت» [0© : لمزملا]

 رم 2 مهْنَع ضرغام ١ 174 :ءارساإلا] 4اًلِِقانيَش مهب نك تدك َدَقل كَتَبَ نأ اَْولَو »

 + :رمزلا] 4 ٌةَدْبَع فاك هلأ سبأ » 4١[ :ءاسنلا] 4 اليك أب كو أ َلع نكت
 [” :حتفلا] «َريرَع ارَصَتَُنأ َكَرْصَيَو 8 [١١؟ :ءاسنلا] © اق هَل ني ٌقَدَصَآ َنَمَو

 نسحب

 لاصيإ ىلع مهل ةردق ال ةطساولاب الو سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ)



 يلاّرْغلا مامإلا بزرح 22772 يري يبي أ يب أ جيس تب 15 ١

 « اليل اوليه ودل اََْيي اَسْيَأ حينوُمْلَت 8 (لاوحألا نم لاحب انيلإ ءوسلا
 اَوَمَج َكِلدَو ظ [54 :ءاسنلا] «اليكت ٌدَسأَواَسأَبُِدَسَأ ساو 1١[ :بازحألا]

 4 كو كَل امَنَرو 8 [55 : فسوي] # ٌنيكَم ايدل ىِلَأ َكَنِإ 8 [55 : ةدئاملا] © َنِيَِظلَ

 تلْسِرب سائل َلَع َكَِبَئْطْمأ نإ 8 [75 : هط] 4 يَ ةَنَحن َكِيَلَع تيفو 9 [4 5-2

 كل انحسَم اَنِإ 8 [1١؟5 ةرقبلا] 4 نَمِإ سياكل كلَ نإ 9 [ ١44 : فارعألا] © ىِيَلَكَبَو

 مهل ةردق ال ةطساولاب الو سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ) ١[ :حتفلا] « ايمان

 لعو وِ َلعَو مهبول له مَن ْمَتَحا» (لاوحألا نم لاحب انيلإ ءوسلا ٠ لاصيإ 0

 عع مل 2 ايم نوري ال وتم الئ يف مهكرتو مهوب هلأ بهذ 9 [3 ةرقبلا] © ٌةَونَكِه مهرس
 [6 :ةلداجملا] و نيني تي انك او » ١8[ .11ا/ :ةرقبلا] 4 َنوُمِحَرب ال مه

 مهف ناقذألا لإ َىهَف الَدَغ ا يد قال اَنِإ 8 [9 : سي] 4 َنوُرِصس اَل ْمُهَن َمُهَنِبَت ْمُهَتِبَتْعََت

 [9 248 :سي] © َنررِصْ 0

 أمم تول كيلر [47 :رجحلا] 4 َمقَمْلا ناَءَُصْلاَو نامل َنِم اًْبَس َكَنْئاَ 21

 ملأ نَمَوط 4 : لحنلا] 4 نول ْمُم كلو مرو زهمنسَو زوو لع
 اَلَمَجاَّنِإ 8 [١؟ :ةدجسلا] # َنوُمِقْنَم نم هرخشلأ نان ًاَهْنَع قرأ مور تل رم نسم

 نافل يف َكّير َتركَذ اَِإَو 8 [01 فهكلا] © قو مهد َفَرُهوُهَْفَي لنص موو كَ
 4 ادب اذ أودي نلف ئَدُملا لِ مُهُعدَت نإَو» [47 : ءارسإلا] 4 اوم ضد كَعألو مد
 ل ا ُهَلَصْأَو هئوَه مهل َذَعَأ نم َتيَمروَأ 8 [ 0 يوحلا]

 1 :حتفلا] 4 َرمهتََع هنأ َبْضَعَو ِءوَتلأ هَرباَد ِمِهلَع ل [17 :ةيئاجلا] وسع و

 مث»>[٠ :دمحم] 4 فاقحألا] 4 يكتم الإ كرب اود
 [م4ه :ءاسنلا] «ًبتك امي د5 هَّماَو 8 ١[ :ةدئاملا] 4 مني ٌردَكَحأ اوُدَحصَو أوُمَح

 لكون نمو تستحي ال تنبح ْنِ ُهفْرَرَو ار, ُهَل لَمجي هللا قب نمو » 4 َنيِظلا اُورَج َكِنَدَو »

 4 ريا نيش يومي ذهتنت اول كودو )6 7 قالطلا]4 هُبَسَح َوْهَف هللا َلَع
 اندطْلس كَل ني ِل لَمْ ٍقدِص َحَرُم نرْحأَو ٍقذص ٌلَحدُم ىَ ِر لهو [48 :لحتلا]

 م »ظ [1 : ماعنألا] © ويقسم طم لإ قر ِفدَدَه نإ لق 9[ : ءارسإلا] © ارت

 ٠٠١[ :تافاصلا] 4 َنِحِلَصلأ َنيىِلْبَه بر [17 :ءارعشلا] © ِنيِدْبَبَس قَر َىَمَّإ
 ٌبككلأ َلّزَت ىِلأ 4 هللا تلو نإ 8 [١؟ : صصقلا] 4 ليتل هاوس ٍنيِدِهي نأ تور ع #
 ثيداعتلا ٍليِوأَت نم ىنَتمَلَعَو كامل نم تسب! دَقَتَر 817 : فارعألا]4 َنيِِنَّصلأ َلَوَتيَوُه

 ب مم طهر

 :١ ٠١[ فسوي]4 َنِِلَّصْلأب ْفِحْلَأَو امِلْشُم فو ورْجِلاو ايدل ىف. نت

 محو نوحَسفَم ل

 2 ضو م



 يلازغلا مامإلا تبزح ١1١17

 َلاَننَو ل [١١؟ :ماعنألا] « نياّنلآ ىف هب ىِئَمَي ارو مل اَنلَمَجَو هته كَم ناك نم وأ

 4 ُهّندَبَو ُْكَحْيَر نْي ٌةئبكحَس هيف ُتوباَتلا مكي نأ ءدكصلُ سيات نإ ْمُهُنيِب هَ
 ِمْوَْلا َلَع اًبَرصنَأَو اكَئاَدْقَأ َتَيَكَو اص اَنَنَِع ْعيْنأ بر اوْلاَم » [158 :ةرقبلا]
 ْمُهَداََ هْوَتْحَلَد كل اوُعَمج ْدَ َساّنلأ َّنإ ساَنلآ ْمُهَلَلاَق َنْلا ١6١[ :ةرقبلا] 4 ركل

 وش مُهسَستَي مل ٍلْضَمَو هل َّنِي َمَمْعنب اولَقنأَك ٌليكَرْلا َْمَمْيَو هللا اَْبْسَح اوْلاَقَو انمي 200 مصر ٌيص ضم يسع عر لع ميءام وهم سر مم 7 2 ِ

 ١4[ :ماعنألا] 4ِضْراْلاَو توسل ران اَّيَِودِتأ هش َريعأ َلْق ل[ 174 0107 : نارمع لآ]
0 

 4 يقم لزم لِ ُهَدَعَو هلة اركحاَس » [47 : ميرم] 4 اًيفَح بتناك ُمَنِإ »
 تّرلفلا ها هنكاَءو ل 0١[ : ملقلا] 4 َنيَِصْأ َنيوَمَجتُمْبردَبََ ل ١١١[ :لحنلا]
 4 يي هوو [07 :ميرم] 4 اًيلَءاََكَمُهَتْمَتَرَوط 190١[ :ةرقبلا] 4 ةَمْكِفْلَو

 موو توُسَي مويو دلو مري هيلع مَلَسَو ل [00 : ميرم] 4 اًيِضََم وْيَر دنع َناكَوط 90١[ : ميرم] لس يس ع رخل را ع سس سس سل وا سس مم ا
 ةردق ال ةطساولاب الو سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ) ١5[ :ميرم] 4 اح ْتَعْبي
 ترف َكوُعَدْحَي نأ اوُدِيِري نإَو 9 (لاوحألا نم لاحب انيلإ ءوسلا لاصيإ ىلع مهل
 َتَنَلَأ آم سينجح ٍضّراْلا ىناَم تققنَأ ول ميولُق تب َتلأَو َنيمْؤمْلابَو .ورضتب كد لا وه دم كبح
 رهط [18 037 :لافنألا] 4 ٌةلكَح ًارزَع ُمَنِإ َمَُبِنَب َفَلأ هنأ ّنكحلَو ْمِهبولُق ضب

 « دن اهََمْطأ ٍبْرَيَل ارا اودَقوَأ اَمََل 9 [4 :نوققانملا] * َنْ وب نأ هلأ مهلدم صرحت ٌودمْل 6مم مو ممم معو عض 2 ع َ رس و همر عع دع هور -
 11١[ :ةرقبلا] 4 هلأ بْن ربسَصَتي وُدآَبَو كتل ُهلْزلا ُمِهِتَيَع تيِرُسَو » [14 :ةدئاملا]

ً 1 

 هنأ دارأ اًدإَو # [6١؟ :فارعآألا] « ايدل ةويْلَل ف هلو ُمِهْيَر ني ُبَصَع 1 َهُفاَيَس ل

 رل» [[4 : جراعملا] © الد ْمُهتمَر مرسل ةميدَ» ١١[ :دعرلا] 4 مل َدَرَماَلَق اَءَوُس ِمْوَهِ
 سيان ابرد ُنتْلا كوه ٍةيْفَح ْنياَدَصتن امه متر لب لعلة نها سو محام اما سا ص ص سر
 ٌرْه دِسَيلأ ٌنمَتلأ َرْم ْودَهفلاَو ملا كلب ٌرهاْلإ هَل ل ىَِل هنأ َوْه توزعت مهل
 يكن ُداَبَجْلا ُديِرَملا نيتها يملا حلكلا سوُدْتْلا كيلا َرْهاَلِإ هَلإ آل هيلا هَل
 ىف ام مل يسب ينحل ةمئلألا هل ٌدْوَصْمْلا ئىرابلا قليل هَ ره نوم اع هَل َضَحِبْس
 أاوناَك امي شتت المل [14 - 5١ :رشحلا] 4 ريك ٌريَملا وهو ٍسرالاَو توسل
 [177 :لحتلا] 4 َْرُكَنَي امم ٍقْبَص ىف كناَلَو» [19 :فسوي] « َتوُلَمَعي
 4 َنورَمَسْلا بك اًنإ 9 ١ :فرخزلا] 4 تُمَقسُم مانو كي نيد اَمِإَف »
 نم َكْنِإ فخت الو لِقأ # 4١[ : ةعقاولا] © ِنبيَيلآ بح ْنِم كل ملف 8 [416 : رجحلا]

 [؟50 :صصقلا] 4 َنيِلاَطلَأ ِرْوَمْلأ برم توم نحت ال ا» ١١[ : صصقلا] ©« تريبمآلا
 ىريعم نادرو

 ال ا»[١٠ : لمنلا] 4 َنْنْرمْلا ٌىَدَلُناَحياَل نإ ْنَحَتاَل ظ[/ا/ : هط]4 ىَنْخَ اَلَواكَرَد ُتنَغاَل »



 يلازغلا مامإلا بح بسسس ا1]1

 [47 :هط] « وأو عمْسأ امُكس ىَنِإ اناََغاَل 8 [1* : توبكتعلا] 4 َنّرحَت اَلَو ْفَحَت 0
 « ٌميِمَح لَو منك ةوادع منيو َكَنَب ىِذّلأ اذِإَف » [148 : هط] © َلْكَألا َتنأ كَّنِإ فَصاَل> 2 هه هع عع عرس م هل هر م م عم

 #« قّرَمُم لع مهفَرَمَم » 1١[ :رونلا] 4 ايدي لرمي يل اَدِإ )54 :تلصفآ]
 « ّنَلل ُهَّنَأ ْمُهَل نيب ٌقَح ميفنَأ َفَوِقاَقَأْلا فاَنتَياَء َمِهِبِرْئَس » ٠[ :أبس]
 [4 : فرخزلا] 4 ويقسم لمس َلَع َكَنِإ كل وأ تيلي كينتنات [5 :تلصف]

 0 ممر سدام#ص ب م را هم ار ويعم كم للص اس م رج دصر مص لا ِ

 نم ّقَحْلا َكلَداَج دَقَل كلف نم بّئححلا َنوُمرْفَي تملا ٍلََف َكَيلِإ آكْرَأ اي ِكَس ىف تنك نإف#
 ٌمْسَفَ ُمَنِإَو روُجُنلا عقومي ميفأ الق ه#ل» [45 : سنوي] 4 َنولَمْمْل َنِ َنوكَن الف َكلْيَز 00 0 21 : م 2 واف ل سس م هم
 [9717 : لمنلا] 4 َنيِنْوْمَلب ٌةَمَحَرَو ىَدَل مَّنِإَو 9 [71 ٠/0 :ةعقاولا] * ٌكيَِعَنوُمَلعت و
 ُتَكَء َكْلَي ل [7 : نارمع لآ] # ٍبنكْلا ُمَأ نه ٌتنمكُْم ثنا ُهْنِي بنك َكَلَع َلرَأ "ذل ٌرْه»

 آمي ُدَبَنَي هنأ ٍنكَّل » [" :ةيئاجلا] 4 نووي ءهيياََو مآ َدنَب ٍنيِدَح يق يسلب َكَّع هونت هنأ ل ل ل

 ١111[ :ءاسنلا] © اًديِبَس هلأ كو َنوُدَبْعم ةكهتكملاَر يمن ٌملَرْنَأ كلل! لأ
 ّلَع هل نكَو 8 [45 :ءاسنلا] * اًربِصن ساب َيَكَو » 8١[ :ءاسنلا] © اَليِكَو هَشأب ََكَو »

 دقن نأ َلَق ُرحَبلا َدِقَنل قو تمل اًداَدِه ُرحَبْلا ناك ول لُث» [850 :ءاسنلا] 4 انيق َّىَع ل
 الو سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ) ٠١4[ :فهكلا] 4 اًدَدَم ءهِلْئِمب انج ْوَلَو َقَر تك

 ْنَم َنوُملَعَيََف 8 (لاوحألا نم لاحب انيلإ ءوسلا لاصيإ ىلع مهل ةردق ال ةطساولاب

 [59 :فهكلا] « اًدِعَوَم مهكلهمل اًنلعَجو » [ا/ه : ميرم] © اًدنُج ٌفَمِضأَو اًناَكَت رش َوْه

 ديك اْنسان اومتَساَم َفَعَل َكِيِي فاَمِقأَو 9 ٠١[ :فهكلا] «اًدسبأ اًذإ اَوُميْنُت لَو »
 ١4[ :رشحلا] 4 نَعَس مُهبولُفو اج َمُهْبَسَحَت »[14 : هط]4 نأ ُتِنَح ٌراَتلآ ُحِفاَكَو رس
 [0 :رفاغ] < نول َكِاَُم ريكي ط [184 :فارعألا] 4 ْمهاَترتت لوك َذإ»
 «اليبس ْلَسَأ ْمُه لب ممألاَم الإ مم نإ تريني وأ تومستي مه نأ بست آ»
 لع مبطي كَلَِدَك » [179 :فارعألا] 4 تبل ُمُهَكِيَلْأ ا [44 :ناقرفلا]

 الو سفنلاب انيلإ اولصي نل انؤادعأ) [54 :مورلا] 4 توُمَلْمَي ال تدل ٍبوُلُق
 ندعم ماض مم

 لوقا مَهَوَو 8 (لاوحألا نم لاحب انيلإ ءوسلا لاصيإ ىلع مهل ةردق ال ةطساولاب

 [88 :ءاسنلا] « اَوْبَسَك اَميمبَسْكَرَأ هو # [85 :لمنلا] * َنوُفِطني اَل مُهَفاوُمْلَظ اي مهل
 ميه َلعاَسلَسو ادري ف نادي الق # [17 :لافنألا] © َنيِيِمْؤُلآَو .ورشتب َدَدَأ ىلا َرْه »

 - « مِقَنْسُم ٍطَرِص َلَع َقَرَذِإ 8 ٠١[ 079 :ءايبنألا] 4َنِرَسْمَتْلا ْمُهْسْلَمَجَم اَدْنَك هب اودارأو

 ريب مريب سمك ل

 انديس ىلع هللا ىلصو 4 وم جول يف ٌديَي نام وه لب طين مِبآرَو ني هاو ل[57 : دوه ]
 .نيملاعلا برهلل دمحلاو نيدلا موي ىلإ ار يثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآى لعو دمحم



 1137 2 777721 يي تتبب  ببت ا ب مبيية نامألا بزح

 نامألا بزح

 ؛نييبنلا متاخ ىلع مالسلاو ة ةالصلاو ءهّلل دمحلا ميحرلا ن قمل هللا مش

 ام مهللا ,نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انالومو انديس نيلسرملا مامإو
 ءاحابص ءىرق نإ اذه) ىضم دق يذلا اذه يليل نم ىضم اميف ءوس نم تلمع

 تبت هملعأ مل وأ هب تلمع (ىضم دق يذلا اذه يموي نم :لاق ًءاسم ءىرق نإو
 لوسر ًادمحم انديس نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «تملسأو «هنع كيلإ
 انيلع ىون نم لك ىلع تهجوتو ءهَّللا نصح يف هللا الإ هلإ الب تلخد هللا
 * ْمُويَفْلا حلا وهال هلإ اَل هنآ لا » ميحرلا نمحرلا هللا مسب فلا هاذ ةزدعب رضي

 كبوسا رسب كيلإ لسوتاو الا 4 رولا يحلل هوحبولا ٍتَنَعو
 .ديرم ناطيشو ءدينع رابج لك رش انع فكت نأ ديجملا ربكألا مظعألا ميظعلا

 هّللا انبسح (ًاثالث) ديدشلا شطبلا اذ اي ءدحأ اي هّللأ اي دحاو اي يفاك اي هّللأ اي

 (ًاعبس) نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال (ًاعبس) ليكولا معنو

 رش انفكا يفاك اي هّللأ اي (ًاعبس) 4ِداَّيِلب يصب هنأ كر هلأ َلِإ ىرَمَأ ُسِيفْأَر +
 ماوجلا' يأ نم كلذ ريغو مهيأ نمو نئاعو رحاسو يلو نم ممهلا قباوس

 فَ الإ » 4« «4أ3» «ستببَص » 4 زيصلا عيبا َوْهَو ده ئطِيفَين »
 هلرحبو كرب تاناويح نم ةباد لك رش انفكا يفاك اي هّللأ اي 4 كوم نب كنا

 ا م «زيصلا تلا فول ةطيتيت

 نإ ماعلا ت 439 لي > 4 طييصلا يبت ره يأ سيت
 مومسلا تاوذو مومهلا عيمج رش انفكا « يناكاب لا اب « نيتي نص

 ترق تقلا «ثرط 4ات) «ضيقس » 4 طيصلا عيا طولا قط قبل ف
 انيلإ ركامو دساحو انل مار لك رش انفكا يفاك اي هّللأ اي 4و قل تي

 فخت ال 4ت) <39 ضي َ سبه » 4 يملا عيتلا رولا مكين ديفا
 هلأ مهُكِفَبن ط براض ودعو بلاغ زتعم لك رش انفكا يفاك اي هّللأ اي شخت الو
 يدل فاخي ال ينإ فخت ال 4تط 4« َن» 4َستيبَك صعيهك 9١ 4 ميما ٌعيَِسلأ ٌوْهَو

 اذ تاب موك أولد اع هَ مس تروهاْخي َنِدَلا َّنِم ِناَلْجر َلَقا» .نولسرملا

 اي هّللأ اي [17 :ةدئاملا] © َنيِنِمْؤُم مّمَنُك نإ ًاوُلكَوَتَف هلأ َلَعَو َنولَِغ حّنإَف همكم
 داب ف تام ف عرار د را

 َفَنِإ نت ال) 4ت 4 ق> «ستيبك ١» « زيد ٌميِليَمْلأ ٌميِمَسلَ َوْهَو دا لكِِقَيَن »



 نانسي ا ل 17 ل بلا

 ال يذلا كفنكب انفنكاو «مانت ال يتلا كنيعب انسرحا مهللا [18 :هط] © َلْعألا تأ
 .ماركإلاو لالجلا اذ اي كلضفب انل رفغاو .مانألا تاوطس نم كب انظفحاو ءماضي

 نم اننمؤت نأو .هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملستو يلصت نأ مهللا كلأسأو

 كنإ ًانمأ ؛نيفئاخلا نامأ اي (ًاعبس) هللأ اي هتمرحب اهوركم وأ ًاءوس انب ديري ودع لك رش
 وهو ُتلَكصرَت ع ٌرهاَلإ هل الهم وبس لش ارلْوَت نإَت» (اثالث) ميلعلا عيمسلا تنأ
 َنيِنمؤُمْلا ها قَكَو ارح أولانب دل مهل ورك نيل هَل دَرَو » (ًاعبس) 4 وبيلا شّرصْلأ بَ
 ءهرصبو انل دوم لك عمس ٌُتذخأ 6 : بازحألا] 4 اريِزَعايوُهَّمَأ اكو ٌلاَعفْل

 ٍذؤم لك نيبو اننيب هتردقو هللا ةوقب «هتردقو انل ذؤم لك ةوق تذخأو هرصبو هللا عمسب
 تانيبنو انديس ةنعارفلا تاوطس نم هب نورتتسي اوناك نيذلا ءايبنالل ىلاعت هللا رتس انل

 ءانفلخ هنع ىلاعت هللا يضر همع نبا ّيلعو ءاتَمامأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم
 هناحبس هللاو ءانلامش نع مالسلا هيلع ليئاكيمو ءاننيمي نع مالسلا هيلع ليربجو

 انم ماوهلاو شوحولاو نجلاو سنإلا نم قولخم لك ىذأ عنمي ءانيلع علطم ىلاعتو
 كيم َمُمَللا شل [4 :ىروشلا] 4 رد ءْىَس لك لع َرْهَو َقْوَمْلا م َوهَو ولأ وه هنن ط انع
 ٌدزكلا كدي لقت نم ُلِذْنَو لكك ّس ُرِهَو ءأكك نسم كلفنا ْمِنَبَو هآنخ نم كنلشلا قُم كل
 ميدو تو نم وس المر ةكهتلملا ٍلاَج» [57 :نارمسع لآ] 4 يَ موت يك لع كن
 وُماَق يلع مَلْظأ آَذِإَو هن أَم 8 ٠١[ :رطاف] 4 يدق وْ يك َلَعَهََل َّنإ ءاَنَياَم قلل ىف ديزي
 َنِبلَخ> ٠١[ :ةرقبلا] 4 رد ْىَ لك لعل كإ مهِرَصْأَو ْموِمْمَسب َبْهَدَل هلأ هآَن لَو
 م لع ع فم نيف امو ٍضْْلاَو توكتلا كلم هلب متل دل كَ ذَع اوَُو نع هلأ ير انأ ابن
 نأ ملم ملأ هيي زأ آني رع تأت اهِنُيَرآِةَياَءْنِيْمَسَت امه ١119 ١٠١[ :ةدئاملا] © يَ

 هديب ىلا كرت ]يا رقت ُرَهأ مسني » ٠١5( :ةرقبلا] © ُريِدَه ءْىّن لك لع هَل
 ١8[ :ةرقبلا] 4 َتوُمِحي المهن ٌيَُغ م7 مثش ظ :١[ كلملا]4 ريق منَ ٍلُك لع َوهَو كلم
 ْنِماَنلَمَجَول ©١١6[ :نونمؤملا] 4 َنُمَحي اَلاََنَإ مُكتَأَو مَع ُكقلَح امن َرُمِبسفأ »
 نأ ردسي ل [1 :سب] 4 َنُرِصب ال مه ْمُهَتسَنْضَأَد دس مِهِفَلَس ْنِمَوادَحَس حي نب
 « نطلب اَّلِإ توُدُمَت ال ًاوُدسنأَك ٍضَرْلَو توَمَحلا ٍرالقأ نم ارُدُمَت نأ مُتمظَتَسأ ٍنِإ شالا
 ؛هتمظعو ىلاعت هللا فنك ىلإ تأجتلاو «ىلاعت هّللاب تنعتسا ["" :نمحرلا]
 انديس ىلع هللا ىلصو ؛ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الب تظفتحاو

 .ميلستلاو كل كب ةفرعملا يوذ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم
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 ١9١ ل يرصملا ناوضر نسح خيشلا هللاب فراعلل هريغو مونلا دنع أرقي نيصحت

 هريغو مونلا دنع أرقي نيصحت

 يرصملا ناوضر نسح خيشلا هللاب فراعلل

 ذوعأ هعفرأ كيبو ؛يبنج تعضو يبر كمساب ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءاهل رفغاف يحور تكسمأ نإ مهللا .ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هّللاب

 نم يوقلا هّنلاب ذوعأ «نيحلاصلا كدابع هب ظفحت امب اهظفحاف اهتلسرأ نإو
 هباقعو ةيبضخ نم ةماثلا هللا تاملكيو ميركلا هللا هجوب ذوعأ «يوغلا ناطيشلا

 نم هّلل مسا لكبو هللاب ذوعأ . نورضحي نأو نيطايشلا تازمه نمو هدابع رشو

 ءميجرلا ناطيشلا نم ءألاب ذوعأ ء«كطخس نم كاضرب ذوعأ للا ودعو يودع

 ل 0 ا ا ل
 (ةرم ؟١ ةلمسبلا رركيو) ةميخرلا 0 ا .ميظعلا

 ال هللا 0 .ءامسلا يفو ىضرألا يف ءامسألا رخ هللا مسي ؛ ؛ميلعلا

 ةو الو لس الو هللا اضل هللا تس َّللا نمف ةمعن نم ناك ام هللا ءاش ام

 ىلإ ةرقبلا لئاوأ مث ةحتافلا أرقيو ميحرلا نمحرلا هللا مسب (ةرم 70) هّللاب الإ
 مدقأ ينإ مهللا ؛ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهلإو ءنرحلفملا

 لهأو تاومسلا لهأ اهب فرطي ةفرطو ةظحلو ةحملو سفن لك يدي نيب كيلإ

 اك توتا ل251: سئ | ري مال هَلِإ الْدَّأ# :هلك كلذ

 ني وك نوعي او لح ا امو مهيأ نب املي ون ُهَدْنِع مهني ىِذَلا اذ نم ضرألا
 0 ع.

 1 2 ب ام ِ أو
 0 ل رع قَمْلا 500 0 ٌْ م م 7 2 7 م 2 .

 3 ىف ءاذإ ل رثلنمأ م ملأ وه 0 هل عِس َهآَشاَسِب | ٍةَهِمْلِع

 م ل مص رسم هيو م . 0007 ءمم سي 2 مبدص هموم

 قتل وتب قتنتنأ دكت أب ميو ٍتوُسنَطلاب رّمكَي نمَف ملأ َنِم دس َنّهَمَي دق نذل
 0 ل

 تيدَلاَو رون أ لإ تملا َّنْي هجري اوَُماَح حل كو ُهَق هن لع ُميِي هاو 1 ماَصِفنَأ اك

 اهف ْمُه ران بحشأ كيتذأ تمُئظلا لإ روث تي مُهترْجرْحُي ترد ٌمُهُآَسَ
 اب ترفكو هدحو هللاب تنمآ [؟1067 766 :ةرقبلا] * توُدينَح

 َنَعاَدٍِ ميلع عيمس هللاو اهل ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب تكسمتساو .توغاطلاو

 كر رتل ذل وشتم دوبي ديكولمو ماب نما لك ةركيؤللاو فني نيد لونا اني كوكل
 لإ امنت ُهَّنأ كِلَكُم ال ٌريِهَمْلا كلََلإَو اير كلئاَرْفُع انمطأَو اَنْ أولا ؟وِليسم ني رحل

 سرا # ر 2

 رول

1 



 يرصملا ناوضر نسح خيشلا للاب فراعلل هريغو مونلا دنع أرقي نيصحت د

 ٌلِمْمَس اَلَو امير ًااكمنك وأ آسف انيس نإ انااا ال ير تبت مالمو كنك نال اهقنم
 م تور ريل صا يحرص يي

 انَل رفَعأو نع فغأَو ءهباَنَل ةَّفاَط اَلاَماَن انسي لم نب ترزلا لع تاع نك مق امَلَع

 رركير ١1[ 85 46 :ةرقبلا] 4 كريت قل كرش كم تن اننا

 كليك لَ مي لأ وهال لإ 5 يلا ماو اَنَل ُرِفْغاَو اًنَغ ٌفْغاَو

 « نادل َلرَأَو يال ىدح ُلَق ني ليغالاو َةسَررَتلا ٌَلْنَأَو 2 0 ّقَحْلاِب بتكلا

 ه7 انقلاب امك راما اون ” هكا وماله ئآَ َتَأ هنا دهس [4 - ١ :نارمع لآ]
 عدوتساو هللا دهش امب دهشأ انأو [4 :نارمع لآ] 006 ديرتنا وهال هَل

 كسفنل هب تدهش امب دهشأ ينإ مهللا ةعيدو هَّللا دنع يل يهو ةداهشلا هذه هللا

 بتكاذهب تدهش اب دهشب مل نمو ملعلا ولوأو كذاصأر كتكئالم هب تدهثو

 ّرُهْللا لف ١9[ :نارمع لآز 4« دكسإلا هلأ دنع تريل نإ هتداهش ناكم يتداهش

 ايندلا نمحر [77 :نارمع لآ] 4 باكح ريس © [؟5 :نارمع لآ] * ِنْيْمَلأ َكِيَم

 مهللا ؛رقفلا نم يننغأو «نيدلا ينع ضقا ءاشت نم امهنم يطعت امهميحرو ةرخآلاو
 هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو انبسح تنأو «نيقزارلا ريخآ تنأو انقزرا

 « بتبلأْلا لوُدَي تبل ٍراَبّئلاَو لِيْلا ٍفَكَيْحََو ٍضْرَأْلاَو تَوَمَحلَ ِقْلَخ يَكإ 8 ميظعلا ىلعلا
 َّقَلَح ىلا هب ُدْنَمْلَأ » 6154 - ١5٠ :نارمع لآ] 4 َداَميْلِث ُتِنتاَل#» :هلوق ىلإ

 ترإظ [9 - ١ :ماعنألا] 4 َنوبيْكَت » ىلإ 4ٌروبلاَو تدل َلمَجَو ٌصْرألاَو توسَسلَ
 « َنِِْيْحُمْلا » ىلإ [ة : فارعألا] 4 واي ةَنِس يف َصْرْلاَو تمّت ٌقَلَح ىلا هَ أ كر

 م ها

 «.[1945 :فارعألا]# َنيِحِنيَّصلَأ ل وَ َوُهَو بكل َلَزَت ىلا د هلآ تلو نإ © ,[07:فارعألا]

2 
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 مصممو روع

 2[١١٠:فارعألا]4َنوُرِصَبُم مُه اَدَِناورَكَرَت ٍنطِيَنلأ َنْم فيت م َمُهَتَماَدإاََقَّتَأ بِلا بِإ »

 ( انين ررحللا رخا ىلإ : بوتلا] 4 ْمُكِيْشَأ ْنَب _ كاسر ْمُكح ك1 دَفَل

 نإَو## 5١[. :ةبوتلا] #ت رثيؤتلا » ىلإ 4اَنهَنآ بْنَ اَماَلِإ عسي للكل
 مصر سرع

 ُهآَنَي نم ءوب ٌبيِصِي ءهِلْضَمِل دار الف رم كدي تار ر ره الإ هَل نياك الف ٍرْصِب

 و 1 ما سل ل

 هلا َلَعاَلِإ ٍضْرَأْلا يف َمَيآَد نم امو # ٠ : نيو ) 4 سي رتل ١ وهو ءوِداَبِع نِم

 4 متت ١ ىلإ 4 ديرو قرن َلع تت نإ «[7 :دوه] « نيت ىلإ 4
 ء[١5 :توبكنعلا] « معلا » ىلإ « اَهَقْرِر ُلِمع ال عباد نَم نبك » [51 :دوه

 نيلَو# ء5 :رطاف] 4ك » ىلإ « سهل كين المومن ناد 0

 أ ىْيوُمِل صرألاو تونمَسلأ َقَلَح نَ مُهَتلَأَس
 يقرواعمأ در

 لكَ
 هلع هلأ ىِبَح ّْلُه هيَ ُتكينُم كره م لَم د ٍةَمْحَيِب ندارأ وأ :وُرُص ُتَنْينَك َّنُه ْلَه رض

 هما روم تك سلاسل
 هللآ كسب

 2 ّنَداَرَأ ْنِإ هلأ نود نم ٌنوُعْذَت اه مسيء ذأ



 1717 1 تن تت تب يرصملا ناوضر نسح خيشلا هّللاب فراعلل هريغو مونلا دنع أرقي نيصحت

 نومي ال نبذل نيو كيب انلَمج َناَمْرَمْلا َتْآَرَف اَدَِو 8 0[ : رمزلا] 4 َنوُطوَتْْلا ُلَكَصَوَيي
 وَ هلأ وعدا لق## :[43 6486 :ءارسإلا] © اروُمُث 8 هلوق ىلإ © اًوُيسَت اًباَجِح َةَرْخآْلا

 ء«ةروسلا رخآ ىلإ 2١٠١.: :ءارسإلا] « ْيَميلَت همس دله اوُعْدت اميل نحيل اود

 نأ َّنإ » ١ ٠١[« :فهكلا] 4 اًدََسَر > ىلإ *« بكل دبع َلَع ٌلَنأ دل مب ديلا »
 ةروسلا رخآ ىلإ ٠١7[ :فهكلا] 4 اَلْرُت ٍسْوَدرْْلا ُتسج م تناك ٍتَسِدلَّصلأ أوُلِمَعو أوما“

 ىلقلا ِتّوعلاَو ضْرألا َنلَح نَّمْم البن ىّنحح نَمِل ٌةركحذن الإ َْنَتِل َناَرَفْلا َكِيَلَع انلَنَأ آم هل»
 رهجت نإَو ىرّثلأ َتْحَح اَمَو اَمُجَتيب امو ٍضرأْلا ىف امو ٍِتوْلمَّسلا ىف ام مل ئومسآ ٍشرملا لع ُنمحَرلأ

 رْهظ 18 - ١ :هط] 4 ينقل همس ُهَل وه الإ هَلِإ ل هنأ ىتْخَأَو رتل ملي مَنِ لولب
 هت صم بم هم ا ىيمص يم وري مه ماض - 00 هلام - ها سس اس 5 ًّ

 ! هلإ آل فز هلأ َوُه ُميِحَرلَأ نمل ره َةَددهَّسلاَو ٍبِيَعْلأ مدع وه الإ هنلإ ال ىلا هنأ
 2 هلأ َنَحَبْس ُدبكَتمْلا ُداَبَجْلا ُريِزَمْلا ُنِمِيَهْملا ُنيِؤمْلا ُمَلَتلأ سوُدُتلا ُكِيَملَأ ٌرْه قاس م ساس سو در مرتع رس م 1 ها 000 2 24 مم

 الل ل ب سوم ربا اس جمس

 ضرالاو ِتاونمَسلا ىف ام مل حيي ٌىسحلا ةامسألا هَل ُرَوَصُمْلا ئراب ُقِلَحْلا ُدّأ ٌوْه َنوُكرْتُم

 ميمو ره الإ لإ آل ىذا هنأ كهل آَسنإ 8 [55 - 7١ :رشحلا] 4 ٌمِكيلَأ رمل َْهَ

 ١١١[« :هط] © اَمْلظ ظ ىلإ 4 ٌرْويَمْلا سن ُوُجْوْلا ٍتَنَعَر » [48 : هط] 4 امنع ْنَن لك
 رخآ ىلإ ١١5[ :نونمؤملا] 4 َنْمَسُ الامل ُْكَتَأَو مَع كَنفلَح اَمَنَأ رسب نأ »
 « توتي » ىلإ 4دَمِل تَمَدقاَتٌيْنَت رظَقلَو هَ اوُنأ اوَُماَء لأ اًمأكي 8 ةروسلا
 ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هَّللاب ذوعأ (لوقي مث ) [؟١ - ١8 :رشحلا]
 4 ٌمِسيلا نمل ٌوُه ِةَدهَشلاَو ِبيَمْلا كلب ٌرْهالإ لإ آل ىلا هَ وْه9 (تارم ”)
 مث (تارم 4) نورفاكلا مث كلملا كرابت رقيو ةروسلا رخآ ىلإ «.[55 :رشحلا]

 (ةرم ")2 هللا ناحبس لوقي مث (ةرم ةرم) نيتذوعملا مث (تارم ”) صالخإلا

 اريثك هلل دمحلاو ًأريبك ربكأ هللا (ةرم 51) ربكأ هللا (ةرم ”8) هلل دمحلا

 تأجلأو كيلإ يرمأ تضوفو ؛كيلإ يسفن تملسأ ًاليصأو ةركب هللا ناحبسو

 كيبنبو تلزنأ يذلا كباتكب تنمآ كيلإ الإ كنم اجنم الو أجلم ال كيلإ يرهظ
 مدقملا تنأ تنلعأ امو تررسأ امو ترخأ امو تمدق ام ىل رفغاف تلسرأ يذلا

 عقن نأ ءامسلا كسمي يذلا هلل دمحلا ريدق ءيش لك ىلع ثنأو رخؤملا تنأو
 ُكيَنُي 8 يذلا هللا دمحلا ءميحر فوؤرل سانلاب هللا نإ هتذإب الإ ضرألا ىلع
 * َُع اًميِح نك ْمّنِإ هويت ْنَي رسل ني اَمُهَكَسْنَأ نإ آلَ نيو الوزن نأ َسراْلاَو تحتل ب م ماو وّريإ ع6 هع ميا ”#لاس ريس سك ا ه- ردم 5 ل مل ا
 يبسح ؛يترخآل هللا يبسح يايندل هللا يبسح :ينيدل هللا يبسح ١[ :رطاف]

 نسل :دينشلا هللا نيسعت لع ىثن نمل يرقلا هللا نين( يما املادللا



 يرصملا ناوضر نسح خيشلا هللاب قراعلل عفان هجوتو عماج نيصحت تن _ ل 4

 يف ةلأسملا دنع فوؤرلا هللا يبسح .توملا دنع ميحرلا هللا يبسح ءءوسب ينداك
 يبسح ؛نازيملا دنع فيطللا هللا يبسح «باسحلا دنع ميركلا هللا يبسح ءربقلا

 بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال يذلا هللا يبسح يدم

 ؛ ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا دنع يسفن تعدوتسا ؛ميظعلا ش

 . ملسو هتيرذو هجاوزأو هبابحأو هباحصأ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا 0
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 عفان هجوتو عماج نيصحت
 يرصملا ناوضر نسح خيشلا هّللاب فراعلل

 مآ مسني ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 َكاَيِ بنيذلا روت ١ كيدم مصل نحيل َنيِملدعْلا ب بر هن ذنَحلا دِحَيلأ برقا
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 ربع مهي تكا تملا كرو ميلا طرقا اها نتن كا و نش
 تينو :لوقي مث - نينآ [- ١ :ةحتافلا] 4 َنيِلاَصلأ الو ْمهْلَع بوُصَنمْلا

 ىلعو هللا ىلإو هللا نمو هللابو هللا مسب (ةرم نيرشعو ىدحإ) 4 جيلا شقق

 ءاش ام هللا مسب للاب الإ ةوق الو لوح الو هللا دنع يسفن تعدوتسا ءهّللا يفو هّللا

 ام هللا مسب هللا الإ ءوسلا فرصي ال هّللا ءاش ام هللا مسب هللا الإ ريخلا ق قوسي ال هللا

 هللا نأ ملعا ءنكي ي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام هللا نمف ةمعن نم مكب امو هللا ءاش
 همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب «ًاملع ءيش لكب طاحأ دق هللا نأو ريدق ءيش لك ىلع
 كيلع ءانث يصحأ ال كناحبس .ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش

 معن ايو ىلوملا معن اي كريغ هلإ الو كؤانث لجو كراج زع كسفن ىلع تينثأ امك تنأ

 دابكأ تنتف هلامجبو ؛لابجلا تكد هلالجب نم اي (ةرم نيتسو ًاتس) هّللأ اي ريصنلا
 اًنِقو ءلاصولا ةذل كلضف ضيف نم انقذأو لاح نسحأ ىلإ انلاح لوح ؛لاطبألا

 تّنَمْةإ ) 4 يلا عيبتلا َْهَوهَمأ مُصِن » لابوو مغو مه لك ادع فرصاو

 [١١؟ :نارمع لآ] 4 َنوبِمْوُمْلأ ٍلَوَتَب نر ا وا
 نإ 8 [7 : نارسسع لآ 4 كد كهلان لأ: مشو ِرْدَبي هلأ ْمكَرَصن دَقَلَو

 ٍلكوَعََِه هلأ َلَعَو ود ِدَعَب نم مُكرمتي ىِذَل أ( اد نَمَه لذي نإَك كل َبِلاَع اه هلأ كرسي

 هوك ركام ملا اه دك ات ساهل ذا #8 ١١٠١[ :نارمع لآ] 4 َنُويِمْؤُمل
0-000 

 دعو رش عيتتتي مل لفكر هّللأ نم نم د ٍةَمَعِِب ًاوبلقناف ٌليجولا م َمَمْيو ُهّللأ انبَسَح اوُلاَقَو انمي َمُهَداَيَق



 178 - ب يرصملا ناوضر نسح خيشلا هللاب فراعلل عفان هجوتو عماج نيصحت

 أولو نأ لعو » ١784[ كال :نارمع لآ] 4 ٍمِيِظَع ٍلْضَم ود هنو هَل ٌنَوْض اوُعَبَتأَو

 َتَأَو يحلي امون اَتِنَب خف ابو اكو هنأ لَعط 157 : ةدئاملا] 4 َنيِيُْم ممَك نإ
 لطي هع مالا لإ الهلا سين لدا نه 84 : فارعألا] 4 ني هَ
 ل عبس) 648 :ةبوقعلا] 4 ِوِيَِمْلا ٍشْرَصْلأ ُبَرَرْهَ
 دب ىو لقول 0٠[ : ةبوعلا] 4 تريلا كوت هَل لَوْ وهات هنآ بتم
 وق هن دف اَنلعْج ال اَنَبر انك 0 مك نإ
 0 دل لع توت ٍفِإ 8 [83- 4 :سنوي] © َنيِرْفَكْلا وَلا َنِم كاتم قديم اَمحيَو َنيِيِنيْطلَ

 نإ 8 [( 5 :دوه] 4 مَن ليم لع َقَرَذِإ يصاب 2000

 0 :فسوي] 4 َنوُلَجَوَمْلا ومب ِهكَعَو تكون هلع هلل
 اَنْسَدَه ْدََمَو ِهَّنأ لع َلَكَوَن الأ آَنلاَمَو» [5 :دعرلا] 4ِباَنمِهِإَو ُتَْكَر هبل

 لملم » [؟١ :ميهاربإ] كتل لت هم لموت: امكع نصر ائهش
 2 0 [58 :ناقرفلا] 4 ريَِخ ىِداَبِع ٍبْونُدِي دب ئفَكَو و هدد ْحَبَسو ثوب اَل ىلا لا

 ميِلعْلا ٌعَسلأ وه وه َمَنِإ َنِدِسَّسلا ىف ذ كَتَبَ ٍُش ني كيري ل نيحترلا زيزملا لع
 58 :لمدلا] 4 نيب قحنآ لع تن اه َلَع كرف # :5١17 - 7١7١[ ءارعشلا]

 إ أ لإ تىِرَم أ ضو محل ُلَوفأ [ م امسك دمه © 4 َنوَُوَتمْلا زك لكني ِهِيلَعدَتَأ َىِنَح

 وما لما دل

 # ٌريِصمْل يلوا كَ انكي كَم اَبَرل ( تارم ثالث ) [ 4 : رفاغ]# داما ايمصَب َه

 ١[ :نباغتلا] 4 َنوُبِمْؤُمْلا ٍلَكَوَبتلم هَل َلَعَو رْهاَلإ هّلِإ ال دَّمأ > [: :ةسعيملا]

 هلأ نإ :ةيَنَح وهف هَل م هَل لَمجي َهَّلَأ ني مو »
 0 3 :قالطلا] َدَم ِءْىَن كِل ُهَلَأ َلَعَج د رثأ مَ
 أ «ميظعلا لعلا للاب الإ ةوق الو لوح الو هللا ىلإ يرمأ تضوفو هللاب

 امو ا يمرج عيمج نم ميظعلا هللا رفغتسأ (ةرم ةثام) ميحرلا روفغلا هللا
 ًانامنإ هللا رفغتسأ هللا نم ًءايح هللا رفغتسأ «هيلإ بوتأو يسفن ىلع تينج

 مهللا . هللا ىلإ را رفغتسأ ءهّللا ىلع ًاباستحا هللا رفغتسأ «هّللاب
 اهب ح ثنت ةالص دمحم انديس ىلع كتاميلت مالسو كتاولص ةالص لص

 اهب ريجنيو ءرومألا باعص اهب نوهتو هروتسلاو بجحلا اهب مفرتو ءرودصلا
 سفن لك يدي نيب كيلإ مدقأ ينإ مهللا ءبر اي هتيب لهأ ىلعو ءروسكم لك
 كملع يف وه ءيش لكو .«ضرألا لهأو تاومسلا لهأ اهب فرطي ةفرطو ةحملو
 وهال هَل أ هل كهل > هلك كلذ يدي نيب كيلإ مدقأ «ناك دق وأ نئاك

 1 ا هَ موب علا وهال هَل ل هم 8 *١17[ :ةرقبلا] © ْمِصَتآ ُنَمْعيلأ
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 هلأ دو هل يل 8 0 2 0 ا م

 ُلمْلا وهو امهظفح ٌمدوَي الو ٌضْراْلاَو تولمَسلأ هير عبو ءاَش امي الإ ولع ْنِم ونت َنوُطِحَي
 1 َكَتَع ل ميل حل ا ا هلإ ال هئا دا ) [؟06 :ةرقبلا] ©« ميليمْل
 َّ ل يريعم س2 ا - ال يو ا نر طل هر

 ره [4 ١- :نارمع لآ] 4 نويل َلْزَو يَتِ 0 أرأو يَدي

 َيَر» [1 :نارمع لآ] 4 ْمِيكَفَل ٌريَرَلا وهال هلإ ا امي َفِِك امال يف ُْكْرْوَصُي ىذل
 ل دهس [9 :نارمع لآ] * داحيملا ُثُِمَي ال َهَقَأ ل ساّنلأ ماحب َكَّنِإ

 ا

 « ْميِكَمْلا ُديرتلا َدْه الإ ِهلإ آل طسَتلأي اَبك للا اولزأو هكا لإ هَل آل ْوَتَأ هَ
 يل يهو ةداهشلا هذه هللا عدوتسأو ىىّللا دهش امب دهشأ انأو ١4[ : نارمع لآ]

 كتكئالم هب تدهشو كسفنل هب تدهش امب دهشأ ينإ مهللا ؛ةعيدو هللا دنع

 ناكم يتداهش بتكاف هب تدهش امب دهشي مل نمو ملعلا اولوأو كؤايبنأو

 قوت ” كاملا َكيَم ممل لقط 9 :نارمع لآ] 4 ٌدكَسِإل ِهَهَأ دنع تريلا َّنإ 8 ءهتداهش

 2 ريحا كدي دامك نم ُلْذّتَو قص نم ٌرِضيَو امك نمي كُل ٌعيََو داعم نم كدلملا

 ة«ر مم 5-5 سام د همر ل

 يحلا ْنِم تملا جرختت و ٍتيَمْلأ تي حلا ٌجرْشُتَو للا يف َراَهْل موو ٍراَهتلَأ يف لَا خليت بده وْىَت
 رس < ُوُبَوَتَو

 رخاالاو ايندلا نمحر [؟ 75 :نارمع لآ] « باج رْيَمِب َمَت نَم

 ا ريدا يت يعن ءانا ني اههسا عمت ءاثت نم مهتما يلعن انهي

 مح - ص - نت ت:نيطاد مسط - هط - صعيهك -رلا - رملا - صمل صملا ءرقفلا نم

 وه لب طحت مهئأَرَو ني هَنأَو » ١[ : ملقلا] 4 نوري اَمو قلو تا - ف مح - قسع -
 بوبرم لك برو هولأم لك هلإو انهلإ 111 - ٠١ :جوربلا] 4 نوح عل ى ديجي نا
 . ميحرلا ن نمحرلا ةداهشلاو بيغلا ملاع تنأ الإ هلإ ال
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 ةداعتسا

 نحلا درطو رحسلا لاطبإل ةيعوبسأ ةذاعتسا هذه
 قداصلا رفعج مامإلا انديس نع ةيورم

 هنع ىلاعت هللا يضر

 بيخي الو ءهرْكَذ ْنَم سني ال يذلا هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هب قثو نم يذلا هلل دمحلاو «هافك هيلع لكوت نم يذلا هلل دمحلاو .هاعد نم

 ربصلابو «ًاناسحإ ناسحإلاب يزجي يذلا هلل دمحلاو هاوس دحأ ىلإ هلكي مل
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 ١*”ا/ ل _ ةذاعتسا

 ءانتبرك دعب نم انرض فشكي يذلا هلل دمحلاو ءًتارفغو ًاوفع تاثيسلابو ةاجن
 انؤاجر وه يذلا هلل دمحلاو ءانع ءالبلا دعبيو انمغ ء جرفي يذلا هلل دمحلاو

 كيرش هل نكي ملو دلو ذختي مل يذلا هلل دمحلاو ةاتلامعأب انتوئظ ءوشت نيح
 .ًاريبكت هربكو لذلا نم يلو هل نكي ملو كلملا يف

 نصار ةركنب هللا ناهميو' ا: ننقل ليسلاو ازيك ريكا هللا
 ءهدحو ميظعلا هّللاب تنمآ «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةزق الز: لروح الو

 ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب تكسمتساو ءتوغاطلاو تبجلاب ترفكو
 دمحم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب تنصحت ءميلع عيمس هّللاو اهل

 يمامأ نع تبجحو .يبر هللاب اهتتصحو يسفن تزرحأو هللا لوسر

 ينام نم هتسمرو ءراهقلا اولا للان فوشيو يِرْعَشو يفارطأو
 مُهَل َلاَق َنِدْلأ » ميطملا يلعلا هللاب الإ ةزق الو كونج هلا كلأب دوب

 انتقل ليجسيلا مه مدير دلل اهدح واقل اة خ2 وتمت لك اخ دق اقل د[ لقا
 تنصحت .#*و 79 مك وذ داو هلأ نضر أوُعَم 2 0 ْمُهََسْنَي مل ٍلَش ِلْضَقَو هللا نمو 275

 ل نإ يح وهل هللا ىلع لكرتب سمو" يطعم للا ىلط تلو يعج هللا
 « نوملكت الو اه ًاوُتسْخأ # .ًاردق ءيش لكل هّللا لعج دق هرمأ غلاب
 تكرإط 46 : لمسلا] 4 نوفي اي ميلر عقم ٠ م4 هدرا

 لطي هيطي راها ّلِتلأ ىششي 4 ملأ لع ئوتسأ مث 2 نانأ هِي يف ٌضْيَاْلاَو ِتوْمَّسل 1 َّقَلَخ ىِرَل سَ 5

 ارش َنيِيَملَأ بر ُهَّمأ َكَراَي ُددَكلاَو ٌنَْلْل 1 هويضأي يرسم رجل رمَقْلاَو َسحَشلَاَو اًميَِح
 لك ع وع 5 - رم 300 م

 وَ هوعدأو اهجناَصِإ َدْمَب ٍضَرَأْلا يف أوُدِسْنُم الو تييئمملا بِي ال ُمَّنِإ ٌرَبُكَم ا

 يسفن ذيعأ .[65- 4+5 : فارعألا] 4 َنيْحُملا بيرق للا كمت نإ اعمل

 نمو راهنلاو ليللاب نوكيام رش م” نم راهقلا دحاولا هّللاب باتكلا 0

 اهيف عرقي امو. ءاكسلا نم لون امو اهتم جوخ انو نظرالا ىف ملي اماوش

 ذ أو ِنيِطْيَّشلَأ ترمه نِم كي ُذ عأ بر #8 ١ : صصقلا] 4 َنِِللَقلأ وَما ني نمي تر »

 هنأ نإ دَحَسلأ هب رشق اَم نم ,وم َلاَق » [48 ءةا/ :نونمؤملا] 4 ِنوُرْصْحي نأ بر كي

 كلاي الإ ةوق الو لوح الو م١ :سنوي] 4# َنيِدِسْنَمْلَأ َلَمع حِيْصي ال هنأ َنِإ | :هاطيعم

 . ميظعلا يلعلا
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 نجلاو ةملظلاو نيطايشلاو ةرحسلا رش نم نمألل باجج .  ل. لد ّذمزذخ"©6

 نمألل باجح
 نحلاو ةملظلاو نيطايشلاو ةرحسلا رش نم

 قلخ يذلا هللاب باتكلا افه لماحو يسفن ذيعأ ميحرلا نمحرلا هللا مب

 امو ٍضَرَأْلا ىفاَمَو توسل ىفاَمُمَل ئَوَتْسأ ِشْرَملا َلَعُنحَيلا » . ىلعلا تاومسلاو ضرألا
 ةّمنلا ُهل وه الإ هَل آل ُدَنأ قلو َرَيلآ هلي مني لقب ْزَهمَغ نإَو كّذلا َتَغ امو امي
 ءديدش ينجو .دينع رابجو .ديرم ناطيش لك رش نم [ه  ه :هط] « يل

 رحاس لك رش نمو ءديصولاب هيعارذ طساب بلخم يذ لك نمو
 علوي نمو .؛ماجآلاو ماكآلاو رحبلاو ربلا يف ؛ةنكاسو نكاسو ءةرحاسو

 نم رش نمو دوهعلا ضقان يسنإ لك رش نمو «لوهملاو شرفلاب
 هللا ركذ اذإ نمو ءهراصبألا ممسلا قرتسي نمو .داسجألاب ضرعتي
 لماحو يسفن ذيعأو ءراثلا ىلع صاصرلاو ديدحلا بوذي امك باذ

 ناميلسلو لابجلا دوادل رخسي يذلا نانملا نانحلا هّللاب باتكلا اذه

 لع أولت الأ وحلا ٍنمحَيلأ هلا يسب َمَنِإَو َنَمِيلُس نم ُمَّنِإ »9 . سنإلاو نجلاو حيرلا
 4 درع وَ هَل كرإ لسْرو أنأ كر هنأ َبَتَكِح ا 0١ ١*[ : لمنلا] 4 َنيِمُِم ِنْوثأَ
 ٍهْىَش لح ُهّلأ َلَعَ د "ورم ُِب هلأ نإ ؟هبسَح ٌوَهَم هلأ َلع لكوني نو 9 1١[ : ةلداجملا]
 تلكوتو . 4 طوُمَت وأ ىف ديت نام وه لب طبي مبرر ني هنو 9 [* : قالطلا] اود
 نم مكحل رِفْمَب .هب أوسم هلأ َاَد اوبس آَتمْوَقَي ١ . هّللا ىلإ يرهظ تأجلأو هّللا ىلع

 لكلا رد َكْيَوُهَعَو يو ناداه نملك » 7١[ : فاقحألا] 4 ِرَأ ٍباَدَع نب هِي وبعد
 ٌرْيَخ تنَأَو ادزسم ِفْرَذَس ال بر ُمّيَر فدان ذإ اَيِركَرَو » [77 077 :نمحرلا] 4 ٍواَكدْلأَو
 6-0-5 مدع هسا هم مكر سس اس ريال 1 00

 ىف تروغرتس أوناك مُهَنِإ هحجور مل اَنْحَدَِصْأَو . مل اًمبَهَوَو مل اًنبجتساَف تيئرولا
- 

 تنمآ 4١[. 044 :ءايبنألا] © َبيِوْينَح ان اوناَكَحو اَسهَرَو اًعَر اكتوُعَديَو تاكل

 تاملكو نيتملا هللا لبحب تمصتعاو «ىقثولا ةورعلاب تكسمتساو ميظعلا هللاب
 ءميظعلا لعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال فلأب قلخ ام وش نم اهلك تاماتلا هللا
 هتباحصو نيدلا يف نيرهاطلا هترتعو نيبيطلا هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .ًاريثك ًاميلست ملسو نيدلا موي ىلإ نيمركألا
© © © 



 ١11 أ جل يب | ب ا لوغلاو تافآلاو نحملاو ركملاو ودعلا عفدل باجح

 ودعلا عفدل باجح

 لوغلاو تافآلاو نحملاو ركملاو

 ال يذلا هّللاب باتكلا اذه لماحو يسفن ذيعأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لبجلل ىلجت يذلا ؛ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ
 لوغو ةينجو ينجو ةرحاسو رحاس لك رش نم أقعص ىسوم رخو أكد هلعجف
 راحسو رابج لك رش نمو هعابتأو هعايشأو هدونجو سيلبإ رش نمو ةلوغو

 ذيعأو «ميقتسم طارص ىلع يبر نإ اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك رش نمو ميلع
 ةينامثلا ةكئالملا بر .لاعتملا ريبكلا هللاب باتكلا اذه لماحو يسفن

 بوتكم وه يذلا مسالابو لوزي ال يذلا يسركلاو «كرحتي ال يذلا شرعلاو

 ءىتوملا هب ييحي يذلا مسالابو .ةمظعلاو ءاهبلاو .شرعلا تاقدارس ىلع

 معنأ امبو «ىنسحلا كئامسأبو ءىلعألا مظعألا مسالابو ءءايحألا هب تيميو
 ءملسو هلآو هيلع هَّللا ىلص دمحم يبنلا ىلع هللا لزنأ امبو ءايبنألا ىلع هللا
 مِهلْجَرَو مهرورغو مهزازفتساو مهتازمهو مهئايلوأو نيطايشلا رش نمو

 وه نمو لبجلاو لهسلاو ىوهلا ناكس رش نمو ءمهدرفو مهعمجو مهليخو
 يشمي نمو ؛هابلاو نويعلاو نارينلا ةدبع رش نمو هرحبلاو ربلا تاملظ يف
 ماكألا نكاس رش نمو عابسلاو باودلاو شوحولا عم نوكيو قاوسألا يف
 اطخلا لمعيو سانلا رودص يف سوسوي نمو ءنارمعلاو بارخلاو ماجآلاو

 عيفرلا شرعلا قدارس ىلع بوتكم وه يذلا مظعألا ميركلا ريبكلا هللا مسب

 يسمن ذيعأو ءراهنلاو ليللاو رانلاو ةنجلا ىلخ هب يذلا مسالابو مئاقلا

 ضرألا ترقتساو موجنلا هب قرشأ يذلا مسالاب باتكلا اذه لماحو
 ال يتلا تامعّئلاو ءايلعلا لامآلابو ماري ال يذلا شرعلاو ماظعلا ءامسألابو

 نونكملا مسالابو «ةباجإ اهعرسأو اههجوأو ؛ىنسحلا كئامسأو ء.ىصحت
 لكبو «هب كاعد نمع ىضرتو بحت يذلا ىلعألا مظعألا لجألا نوزخملا
 لماح ظفحت نأ كلأسأ ؛«ميظعلا ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف مسا

 وأ مئان دعاق وأ مئاق ءهديدش ينجو ءدينع رابج لك نم هسرحتو باتكلا اذه

 هّللاب الإ ةوق الو لوح ال فلأب ترهظأ امو تيفخأ ام رش نمو .ناظقي
 سو مملل دمحلاو ميظعلا
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 ةثيبخلا دونجلاو بوركلاو راهنلاو ليللا قراوطل باجح ب. م

 ليللا قراوطل باجح
 ةثيبخلا دونجلاو بوركلاو راهنلاو

 هّللاب باتكلا اذه لماحو يسفن ذيعأ ميحرلا نمحرلا هللا مب
 هنذإب لابجلا تريسو 07 0 توهو همكحب ضرألا تماق يذلا

 كودو كيلو لابو وبدي ددقلأو شتشلأو ٍيئألا ىف نيو تكتل ىف م د
 رطب 6 5 بي قو دقت وع لح بك يا ني هوك
 لماحو يسفن ذيعأو ١[. ل
 اقراط الإ راهنلاو ليللا قراوط نمو أربو أرذو قلخ ام رش نم باتكلا اذه
 طارص ىلع يبر نإ اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك رش نمو ريخب كنم قرطي

 لع العب اًوُعْسص اًباَجِح َةَرِحألاِب ونمو ال ني نيو كبي انلعج نامل َتْأَرَف اَدَِو » 0

 4 ارو رد لع او 7 ٌمَدَحَو ِناَمْرَفْلا يف كير َتركَذ اَذ اًذِإَو و ْمماَداَأ فو * ُموُهَفْعي نأ َدَنكأ يو

 هللا عمسب مكتوقو مكراصبأو مكعامسأ تذخأ [45 6.48 :ءارسإلا]

 ءايبنألا هب رتتسا يذلا ةوبنلا رتسب مكنيبو ينيب ترتستو ءهتوقو هرصبو

 ليئاكيمو ؛ينيمي نع ليئاربج .ةنعارفلا ةربابجلا تاوطس نم ءايلوألاو

 ملسو هلآو هيلع هَّللا ىلص دمحم انديسو ءيئارو ليئارزعو ءيلامش نع

 نَمَو» .نيملاظلا موقلا نيبو ينيب لوحي نم ىلع علطم هّللاو «يمامأ
 مك مئتي » مد راع لكي هلل نتجياف ورنا نع 41 1 !ةلنلل يف كا لع 0

 َوْهاَلإ هَلِإ اهل ُمّتَأ هنأ دهس » ١0/8[ .31107؟ :تافاصلا] « َنوَُمْلا ُمُط ادن َنِو بوز هةسام وااش

 هلآ دنع تريلا ّنإ ٌميكحَمْلا ُريْلا َوْه الإ هلإ آل ينَتلاِب امي رثيلا اونو ا

 انعم نإ اَوُلاَمَم نبأ نم مَ مست ُهَنَأ َكِإ ىو لقال [15 18 :نارمع لآ] 4 دتْمِإلا
 هللا تلقي ال[ 3 : لمنلا] © ادع آَنَبرب كِرْشن نو هب انما دْسْرلا َّلِإ تدهن ابجي انام

 مُهََنلَو أومن يذل عمل َنِإ ١ رصبلا عيمسلا وهو براه هنم وجني 1 بلاغ

 ىلصو ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو[! 4 : لحنلا] # تويت

 كردهلل دسحلاو ةدكسكلا ملسو هبحصو هل هيكل دوو ىلع هللا

 . نيملاعلا
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 #0 بسس 77. ردصلا قيضو ضارمألاو نجلاو سنإلا رش عقدل باجح

 نجلاو سنإلا رش عفدل باجح
 ردصلا قيضو ضارمألاو

 الإ هلإ ال يذلا هّللاب باتكلا اذه لماحو يسفن ذيعأ ميحرلا نمحرلا هّللا مسب
 ال يتلا تانوزخملا تانونكملا تاكرابملا تايجنملا تابيطلا تاماتلا هتاملكبو وه

 لاق يذلاب ميظعلا نآرقلاو يناثملا عبسلاو ٍباتكلا مأبو رجاف الو رب نهزواجتي

 امهذيعأو ١١[ :تلصف] © َنيِمِبأط انآ لام اًهَرَك وأ اًْرَط انآ 8 ضرألاو تاومسلل
 امهذيعأو نيعألا هارتو بولقلا هيلع ثّرَصتقا امو راهنلاو ليللاب نوكي ام رش نم

 الرا مشل ورتب ؟ا يرو ماقال لل راهقلا دحاولاب سنإلاو نجلا رش نم

 < ةوئيككلا مم كلو ليي نمو قيما ره أ دبي مط 1١[ :دعرلا] 4
 0 ” اًعِدَصتُم اًمِيَدَح َمَتياَرَل لج َلَع َناَءرشْلآ انه ان رل# ١[ 7< :فارعألا]

 . ديكس اي 1 رشحلا] « تؤ دل ْمُهَلَعَل سيان اَهمِرْن ُلكْمَأْلا كليو
 هام كا ورب دوعللا «ءصالخإلا ٠١5[ :نورفاكلا]
 يَ + أو اكتاةذأ تدك اً هك ذأ اك اصبر » [17 - ١١ :قراطلا] 4 اير نيت
 يسفن ذيعأ ميحرلا نمحرلا هللا مسي لضفب :ةرقبلا] 4 كل ٍروَمْلَا َلَع

 سيردإو طولو ليباهو حونو ثيشو رشبلا وبأ هب ذاعتسا امم باتكلا اذه لماحو
 ىيحيو ىسيعو ىسومو فسويو بوقعيو قاحسإو ميهاربإو ناميلسو دوادو حلاصو
 لوح ال فلأب نيعمجأ مهيلعو هيلع هللا ىلص دمحمو ريزُعو رضخلاو سايلإو ايركزو
 انديس ىلع هللا ىلصو .ليكولا معنو هللا انبسحو ؛ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو

 .نيملاعلا بر هلل ُدمحلاو ًاميلست ملسو نيدلا موي ىلإ نيمركألا هبحصو هلآو دمحم
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 هبيهلاو لوبقلاو نيعلل باجح
 فاطلألاو نمألاو ةرصنلاو

 هلإ ال يذلا هّللاب باتكلا اذه لماحو يسفن ذيعأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ءديدشلا شطبلا وذ «ماركإلاو لالجلا وذ كلملا كلام ؛مويقلا يحلا وه الإ
 ءةعفرلاو ءاهبلاو دوجلا هل ةبلاغلا ةزعلاو «ةرهاقلا ةردقلاو ؛عيفرلا ناطلسلاو
 لماحو ىسفن ذيعأو ءربكتملا رابجلا ءدمصلا درفلا ءدحألا دحاولاو ءانسلاو

 قطا دئاو. ةعئام ىذاو: فرطظان نعم نش نم ةللاب ةيباعكلا اذه



 تيرافعلاو نيطايشلا درطو نويملل باجح 1 ا م ع ١

 ةرهاظ «ةمزال نيميو ؛ةرفاك سفنأو ؛ةيواخ رودصو ؛ةيعاو بولقو ؛ةيشام مادقأو

 اذه لماحو يسفن ذيعأو . 4 نجلا] 4 اًدَصَي امي مل دب َنآْل جبتي نَمَف ل ةنطابو

 4 َنيَِعْلا بره وَ دال نَا هلاَلآ» ميحرلا نمحرلا هّللاب باتكلا

 ل ل [6 6: فارعألا]

 .[01 :دوه] # ٍمِيَتُم م لص َلَع َنَرَّنِإ 9 اهتيصانب ذخآ يبر ةباد لك رش نمو دوهيلاو

 ءسماد ليلو ا ءامو سباي رجحو سباق باهشو سباح سبح ُبرِب امهذيعأو
 ُديِدَش هللا كرإت ٌمُلوُسَمَو هلأ َقِقاَنُي نمو # . كلذ ؛نيعلا ىلإ نيعلا تددر ؛نيعلاب نيعلا

 هّللاو هّللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو ِهَّللا ناحبس هللا رفغتسأ .[1 :لافنألا] « ِباَمِعْل
 ل نال ةوق الو لوس الو ربكأ
 يصحأو .ًاملع ءيش لكب طاحأ دق هللا نأو . ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ملعا
 تلئش ثيح هجوت قسع مح ب , سي اب هط ب د صعيهك ب .ًاددع ءيش لك

 ىلع هب ؛ متخ يذلا عينملا هللا متاخب يسفن ىلع تمتخ ةرؤصتم كتاف
 دواد نب ناميلس متاخبو هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ تاوملا راطقأ

 « َنيِيِِس ٍنوُنأَو لع اول الأ ٍميَِيلَأ نحيل هللا مْ ٌمنِإَو َنَسيَلُس ني مَّنِإ 8 مالسلا امهيلع
 0 ل وس ٠*0 1١"[. :لمنلا]

 يبل لع نولي ُمنَحِبَلموهَنلدإ ل 111 : سنوي] © ترحب هالو مهبط كو لهل
 0 [53 :بازحألا] 4 امي امل ارثلتيو وقع ارم اثنا كربلا امك
 الو 1١86 ١5 ١[. : تافاصلا] < تيل نبي دا أَلَمْ لع مََسَو وُ نع ع

 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ميظعلا اعلا هللاب الإ ةوق الو لوح
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 درطو نويعلل باجح

 ها 8 يذلا هللاب باتكلا اذه لماحو يسفن ذيعأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 َ مول غر 0 ب

 قي ىِزل اذ نم يضر ِناَمَو ِتّوْمَّسأ ىف اًمّدَل مالو هةئس ٌمُدُحَأَت ال مويا يلا و وم الإ هَلإ دل

 َّعِسَو هآََكاَم لإ ةِدمْلِع ِهِيلِع نم وْ نوعي و ملح اَمَ هيب نيب ام ملعَي هذي ل وةدْنع
ُ 

 ذيعأو [1908 :ةرقبلا] 4 ُميَِمْا نمل َرْهَو اَمُهظْفِح ُردوي الو ٌضْراْلاَو توسل هس
 .دلوي ملو دلي مل يذلا .دمصلا درفلا دحألا هللاب باتكلا اذه لماحو يسفن



 #01 سس 0 نجلاو سنإلا نيعأ عفدل ميظع نيصحت

 ففٍتندَّقَنلا رس نِمَو َبَفَو اد ٍقِساَغ رش نِمَو َقَلْخاَم رس ني دحأ ًاوفك هل نكي ملو
 باتكلا اذه لماحو يسفن ذيعأ . [5- 7 :قلفلا] © َدَسَحاَدِإ ٍدِياَح رس نِمَو دم

 ف ُسوْسَوُي ىَِلَ ياسا نياوْسَوْلا رس ني ساّنلَأ ِهْدَلِإ سياتل كلم سانلا برب
 اذه لماحو يسفن ذيعأو . [7-5 : سانلا] 4 سائلا ٍةَِحْلا ني ساّنلأ ِروُدُص
 كَم م ٌرِضَو انك نعم كلذ ٌعْنَتَو كاكك نم كلل ِق ِرْوُت » . كلملا كلام هّللاب باتكلا

 نعل ٌجِوْفُشَ با نراها وو راَهتلا للا حو رم موك َلَعَدَن يَا كريب أك قلت
 010 أ 01 سمص 0 رم م

 .(؟37 لك :نارمع لآ] * باح ٍرِيَمب هلَسَق نم ٌقرَتو يحلا َنِم تم 0

 # مَع يش ٍِسَب مَنِ 2 ما نمل َقْزِرل طش ضر بوعكلا ُدِ ُدِلاَثَم 71

 ال ىتلا ةنونكملا ةنوزخملا ةكرابملا ةلماكلا ةفيرشلا هئامسأبو [١؟ :ىروشلا]

 مسالابو ميظعلا نآرقلاو يناثملا عبسلاو باتكلا مأب رجاف الو رب نهزواجتي

 ىلع عقت نأ ءامسلا كسمي يذلابو تابيطلا تاماتلا هتاملكبو ربكألا مظعألا

 تيل ارحَي ِتوجَتلاَ اًكَص ِتّنكَّملاَو 8 هلالج زعو ههجو رونبو 0 الإ ضرألا

 بكل ٍةَ ايدل امتلأ انو نإ فِرََمْلا برو امي امو ٍضْرأْلاَو تاونَتلا بر ُدل كهل َّنإ اك
 اليك تاع مق بج لك نياق قل لإ 0

 ميهاربإ ذختا يذلابو ١ ٠١[. :تافاصلا] 4ُبياَن ٌباَبش ٌمَعَنأف ةفظنْلا َفِليَح ْنَماَّلِ
 ال فلأبو . ظفار كج حرا تورو صم

 . ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح
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 ميظع نيصحت
 نييلاو يتنإلا نيعا عندل

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هَّللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ربكأ هللاو «ًاماعلإو الئقفت هلل ديحلاو «امالسإو انانيإ هللا الإ هلإ ال ملسو

 يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو . ًاماركإو ًاهيزنت هّللا ناحبسو ًاماظعإو ًالالجإ

 َّنكلَو سياتل ِقْلَم ْنِم ٌريكحأ ٍضْرَأْلاَو ِتَومَّسلَأ ُقَلَحَلا» ةناعتساو ًالكوت ميظعلا

 ثفان ثفنو سباع سبع بر مهللا .[51 :رفاغ] 4 َنوُمَلَمَي ال ساّنلأ رك

 ذخ ؛«سراف رانثو «سباي رجحو «ءسماط رحبو ؛سماد ليلو «سباق باهشو
 هيتفش نيب نم همالكو هينذأ نيب نم هعمسو «هينيع نيب نم نايْغِملا نيع مهللا

 هلعجاو .هيلإ هدسحو هيلع هسأب ْدُدْزاو ءهيمدق تحت نايعملا سأر مهللا سكنو



 نجلاو سنإلا نيعأ عفدل ميظع نيصحت تسلا ا

 .قيقر ّمَد هيدل هلعجاو هيلإ هدالوأ بحأو هلهأو هلام يف .هيلإ ءايشألا بحأ يف

 َرَصْبلا عجتأت » .قيحيو «قيلي سفن يفو قيقد مظعو «قيقر دلجو «قيشو محلو

 .[4 .» :كلملا] 4 ٌدِيِسَح َرْهَو اًئِياَح ٌرَصِلا َكِلِإ بِه ِنِرَك ٌَرَسِلا عينا مث روطُم نم رت ْلَه
 َنرْرظُي مهربي » [غ :ءارعشلا] 4 َنيِيِضَح اَل مُهُقَنََأ تلف هيَ امتلأ نم مهلع لع اَنَن نإ
 ضال !اَو ٍتَوْمَّنلأ يف َةْاَءْنْي ناكر » ١984[. :فارعألا] 4 َنوُرِصْبي ال َمُهَو كلِ

 دوي المهن نع مص ٠١١[. :فسوي] 4َنوُضِرْمُم اهنع ْمُهَواَبيلَع توُرْمَي
 أو ْبوَمْلَأ ع نشا ل بالم وتيم م فرو دعرو تملظ ِهِف ِكَمّسلا ني ٍبَيَصَك

 ا هآَع ولو وُماَم يلع ملأ آإَو هاشم مهل ءآَسأ آمّلُع مهرب ُتَلْخي نأ دي ركاب عي
 نيب نم اَنْلَمَجَو #8 ١8 - 5١[ :ةرقبلا] * ديد ءئَط لك كهل كرإ ْمهِرَْصْبأَو َمهعْمَسِب بَعد

 انت يبا ةكج دز » [9 :سي] 4 َنيٌرِمْ ال ْمُهَف ْمُهَتِبَتْعَ اًَذَس حهِفْلَخ َنِمَواَدَحس ْمِهِدْبأ

 اهيأ [51 - 51١ :ملقلا] * َنَِعَ | رك ال رهو وجل هَ نووي كَل ومجال زمر كيوم
 كنيع نم .قساغ نم هب ذوعت امبو .ىقلاخلا هّللاب ذوعأ .قسافلا نايعملا

 ءرسلا نيعلا اهتيأ يبهذا .قفاخلا كداؤفو .قطانلا كناسلو .قمارلا

 هللا ءامسأبو ؛ماركلا هللا تاملكب مكيلع مزعأ ينإف «ةتلافلا ةملكلاو
 ايكيا تركو: هللا :لوخب يبهذا ءوسلا نيعلا اهتيأ «مانت ال يتلا نيعلابو ماظعلا
 «قرشأ اذإ خيبفلا نم قلفلا برب ذوعأ ينإف ةتلافلا ةملكلاو ءوسلا نيعلا

 ام َرَس نم قَلَمْلا بري ُدوُعَأ لق8و ١[ : سانلا] « نائل بري ُدوُمَأ َلُث8 :نيتذوعملاب
 4 َدَسَحاَدِإ ٍرِياَح رس نمو دَقْعْلأ ىف ِتَسدَقَنلآ رس نيو ّبَنَو اَذِإ ٍقِساَغ رش نِمَو َقَلَح

 امو ناسل نمو .قمر امو نايعم لك نم «قفشلا برب ذوعأو [5 - ١ :قلفلا]
 الو .كتمصق تامسقملابو «كتقرغأ تالسرملابو «كتيرذأ تايراذلابو قطن

 الو لوح الو [7١ا/ :ةرقبلا] « ميلا يل وْهَو دما لكيت » هللا الإ بلاغ

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيمآ نيمآ نيمآ .نيدلا موي ىلإ ًاريثك ًاميلست

 الو مارت ال يتلا هللا ةزعبو ؛عنتمم ءيش هنم سيل يذلا هللاب انمآ هللا مساب

 نم نيذئاع اهلك ىنسحلا هئامسأبو «ءبجتحن عينملا هللا ناطلسبو «ماضت

 رش نمو ءأرذو قلخ ام رش نمو نجلاو سنإلا نيطايش رش نمو ةسلابألا
 ٍطّرِص َلَع ٍقَرَنِإ 8 اهتيصانب ذخأ تنأ ةباد لك رش نمو .هدونجو سيلبإ
 .ىفو يذلا ميهاربإو ىسيعو ىسوم هب ذاعتسا امب ذوعن [55 :دوه] # ممقَتُْم

 نمو اهتيصانب ذخأ تنأ ةباد لك رش نمو أربو أرذو قلخ ام رش نمو
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 188 ااا 9. اهريظو نيملل عقان ميظع نيصحت

 رش نمو هباقع ميلأو هبضغ نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعن «ىفتي ام رش

 ءرذاحنو دجن ام رش نمو ءهتردقو هّللا ةزعب ذوعن هللا مسب فدابع
 ارد يترعلا نمو ءامسلا نم زل نواس وش هيب قاماعلا» للا كاهاكرم ةرينو
 «ىقتي ام رش نمو هدونجو سيلبإ رش نمو اهنم جرخي امو ؛ضرألا يف
 ءانلكوت هللا ىلع «ليكولا معنو هللا انبسح «قولخملا نم قلاخلا انبسح
 تنال هللإ ل 9: ةاوي هلل الو :ءرتخ ترا ال مانفع هللا" للعب لكك 'نفو

 نجم اند قلق هللا ىلصو ءكل[مال : ءايبنألا] © َنِيلِدَظلا ني تنكح نإ َكَندَحْبْس

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو
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 ىياحصلا ةناجد ىبأل ءاعد

 نجلا درطل أرقي
 هنع ىلاعت هللا يضر

 نيملاعلا بر لوسر هللا لوسر دمحم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 قرطي اقراط الإ راوزلاو رامعلا نم رادلا قرط نم ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 امدتعم [رجافو اهلوم اقتناع كلت إنو عيب رجلا يف مكلو انلاذإف دميلامأ «رتحن

 « نلمس ْرْثُك اَمُمِنَتَْ أك اَنِإ» قحلاب مكيلعو انيلع قطني هللا باتك اذهف
 يباتك بحاص اوكرتا 0 : سنوي] « َتروُرُكَمَت ام َنوبُْكَي السر 8و 1١9[ : ةيثاجلا]
 اهلإ هّللا عم نأ معزي نم ىلإو ؛مانصألا ةدبع ىلإ اوقلطناو «ةنالف نبا نالف اذه
 3 ءانعا قوت 4 مم هلو كش هل ْمَهحَواَإ ُكِلاَح ءَْس لع ٌوُه الإ هكر الو ع
 ٌمييَممْل ةيحلا ٌميِبلأ َوُهَودَم ا يكيغت » هللاب ألا ةوق الو لوح الو هللا ةجح ثفليو
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 اهريغو نيعلل عفان
 ًارابكإ ربكأ هّللاو .ًامالسإو ًاناميإ هللا الإ هلإ ال  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 الوح الو ًاماعنإو ًالالجإ هللا ناحبسو ًاناسحإو ًاليضفت هلل دمحلاو «ًاماظعإو
 ٌريكحأ ٍضْرَأْلاَو ِتوَمَسلَأ ُقَلَحَل 9 ًامالستساو ًاليكوت ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو

 . « َنومَلَسي ال ساّنلأ ٌررُكحأ َنككَلَو ساّيلأ ِقْلَمْنِ



 نيصحتو ءاعد ب77777 ل ل ل ا

 رجحو سماط رحبو سبان باهشو ؛سنآ سنإو ءسباح شيج بر مهللا
 نم هتملكو «هينيعو هرعش نيب نم نايعملا نيع ذخ مهللا ء«سماد ليلو «سباي

 ل ٍ؛هيمدق نيب هسأر مهللا سكنر « هيتفش نيب

 © اباَوَص لاو ْنَمحَللأ هَل َنِذَأ نم الإ َوُمْلَكَس ال 8 هيلإ سانلا بحأو هدالوأو هلام يف

 مهن[ ١ :ءارعشلا] © رسل 8 نودماخ مهف ١[ :لمنلا] « نتل» :أبنلا]

 ال مه نع مكب ممل نوتمصي وأ ريخب الإ نوقطني ال مهف 4 رحل # نوتكاس
 4 نوعي ال مُهَن َمُهَيَتْعأَف » [85 :تالسرملا] 4 َدرِدتَمَي ْمُكْنَدْوُي الو 4 َنوُمِحَي
 4 رح ذكيا دا كي ب راض . روطق نم رت لَه َرَصِلا عينت »

 ٌرهَي بلكي وع وهال هَل ال هنأ حونع 2 ١ « عيَسْل ٌعيِمَسل رول ميكن

 .[١؟9 :ةبوتلا] ©« ميِظَمْلا ٍشَرعْلا ُبَر

 .ًاميلست ملسو دمحم انديس ىلع لص مهللا
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 نيصحتو ءاعد

 ىلاعت هئامسأبو تنصحت ميركلا ههجو تاحبس رونبو .ميظعلا هللا مب

 ىلص دمحم انالومو انديسبو ترصتنا ملعأ مل امو اهنم تملع ام اهلك ىنسحلا

 تاكرابملا تاماتلا هللا تاملكب . تيمكتحاو تعفشت ملسو هلآو هيلع هللا

 امم اهنجو اهسنإ اهلك تاقولخملا عيمج رش نمو .تبجتحا تاظفاحلا تايقاولا
 ميظعلا هللا مسابو ؛تزرتحا تاسوسحملاو تالوقعملا نم كردن ال امو كردن

 مهركمو مهديكو مهرشو مهاذأ ينع تعفد عفادلا يفاكلا عناملا يقاولا مظعألا

 يل نوضرعتي الو ينم نوبرقي الف مهتسوسوو مهتالييختو مهردغو مهرحسو
 وأ ءوسب يل ضرعتم لك ىذأ ينع عنمت كنم ةسارح نيعب ينألكا مهللا . ءوسب

 وه ام رش نم يباحصأو يدالوأو يلامو يلهأو ينيدو ينظفحا مهللا .هوركم

 بجاحب ينمصعاو زعلا ءاول يلع رشنا مهللا .راهنلاب براسو ليللاب فختسم

 ام رش ينفكاو قاوشألا نم تالاهب ينفنكاو ظفحلا تاقدارس يلع برضاو رهقلا
 ان. قدح ايد زون" اي هللا" ا .«كتفرعم رونب يبلق رون (راوتالا روت اين تكراتت :فاغغأ

 ءكركشو كدمحل انقفوو كريغب انلغشت الو ءكركذ يف انل كراب مهللا «نيبم
 داهو نم انذقنأو ءتالفغلا داقر نم انظقياو .كرتسو كوفع انيلع مدأو
 ءانقيفر قارشإلا لعجاو تاعاطلا زع ىلإ يصاعملا لذ نم انجرخأو .تائيسلا

 فراوع انسوفن ىلع ضفأو راونألا سومش انحاورأ ىلع علطأو انقيرط قيفوتلاو



 1١ تاي 2572لالي  يلل أ ا تل ت7 تتتجييا مهم نيصحتو ءاعد

 يف ينوعو «ةدش لك يف يثوغو ؛ةهجو لك يف يدصق تنأ مهللا ءرارسألا

 ينقساف ئماظ ؛يندهاف رئاح ينإ مهللا ,برك لك يف يئاجرو ؛رمأ لك
 ينجنف مولظم «ينزعأف ليلذ «يتنغأف ريقف .ينّوقف فيعض .ينفشاف ضيرم

 يلع اي مويق اي يح اي هّللا اي (تارم ثالث) ٠[ : رمقلا] © َرِصَتنأَد ٌبوُْعَم ْنأ هُهّبَر
 00 «كاضرو كهجو انبلاطم ىهتنم لعجا مهللا ءميظع اي

 اذ «لانع نعل ًاَمرقاَي «كباب ىلع انفقو دقف «كتاجانم ةذل انقذأو .ءكاقل موي
 يسفن تآ مهلا :دنصق نمل اعيرس اياتلظ نسل اقيمت: اي مةاعو نمل اييجم

 0 يف.نِإَوتنأ» اهالومو اهيلو تنأ ءاهاكز نم ريخ تنأ اهكزو ءاهاوقت
 بس نأ الإ هلِإ ال ا» ٠١١[ :فسوي] 4 َنيِحِلَّصلأِب نفِحلأَو امِلَسُم طي َرِخألاَو

 4 ةيرتلا لكَ توصي اَنَع َدَّزِعْلا بَ َكْيَر َنَحْبْس» 4 َنيليظلا ّنِي تك ْنإ
 21١8٠١ ١181١[. :تافاصلا]
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 مهم نيصحتو ءاعد

 نونكم ميرك ميدق ميظعب كلأسأ ينإ مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رزعت زازعإ زيزعبو .كراونأ شوقن موقر سانجأ عاونابو «كئامساأ نورخم

 دييأتبو «كتردق رادتقا رادقم ردقبو .كتوق ديدش لوج لوط لوحبو «كتزع

 ماود موميد مويقبو .كتعفر ولع ومن ومسبو «كتمظع ميظعت ديجمت ديمحت
 «كتوطسو كناطلس عينم عيدب عيفربو .كترفغم نامأ نارفغ ناوضربو «كتدم

 «كتمحر طاسب ةعس ةاعس تالصبو «كلالج توربج تومظع توبهربو

 رهج رهق رهببو .كتاذ رون جيهب جيهر جيجه جيجع قعاوص قراوب عماولبو
 ؛«كتوكلمب طيحملا كرحب جاومأ راين رايت رايه ريدهب «كتينادحو طابترا نوميم
 كالمأ تايناحور تايولع تايلكيهبو .كيسرك خزارب نيدايم حاسفنا حاستابو

 .ككالفأب ةريدملا بكاوكلل نيربدملا نييناحورلا كالمأبو .كشرع كالفأ
 تارفز تاقرح تاعضخبو .كبرقب نيديرملا بولق نيكست نينأ نيئحبو

 عيضختبو ؛كتاضرم يف نيدهتجملا لاوقأ لاون لامآبو ءكتوطس نم نيفئاخلا
 0 0 و م

 قدو «كئادعأو 3 برلق يدوس رم نكرلا ها هللا سب يلب



 مهم نيصحتو ءاهف ب | ال اال ل ا

 ةفيثكلا كبجحب انيجحاو «؛كتوطسو كرهق ةأشن فويسب ةملظلا سوؤر قانعأ
 6 «ةفيعضلا مهراصبأ تاعمل تاحمل تاظحل نع كتردقو كتوقو كلوحب

 قيلوتلا تيرانم بانا نم الع بسر هللا اب .هللا اي.دللا نت «تترطتو تترد

 ىقاوس ضاوحأ ىف انسمغاو «كراهن فارطأو كليل ءانآ تاداعسلا تاضور ىف

 لوأ اي «كتيصعم يف عوقولا نع ةمالسلا دويقب انديقو «كتمحرو كرب نبا يقاسم
 اي يالوم اي رداق اي يالوم اي ميقم اي ميوق اي ميدق اي نطاب اي رهاظ اي رخآ اي
 تراحو راصبألا ترسحناو لوقعلا تلهذ مهللا ءريبخ اي فيطل اي رفاغ

 هنك كرادإ نع نوئظلا ترصقو رماوخلا تدعبو ؛ماهفألا تتاضو .ماهوألا

 ىلإ غ غولبلا نود «كتردق فانصأ عاونأ بئاجع يداوب نم رهظ امو كتاذ ةيفيك

 ل ل ل

 اذ اي يقاب اي عيدب اي يداه اي رون اي ميقم اي ميوق اي ميدق اي نطاب اي رهاظ اي
 ءانثغأ نيثيغتسملا ثايغ اي «ثيغتسن كتمحرب تنأ الإ هلإ ال «ماركإلاو لالجلا

 «تاياغلا تاياهن ئدبمو تاكرحلا كرحم مهللا ءانمحرا كتمحرب تنأ الإ هلإ ال

 «تايسارلا روخصلا ديمالج مص ققشمو «تابنلا تابضق نابضق عيباني جرخمو
 «تاتابنلاو تاناويحلا رئاس هب ييحملاو ؛تاقولخملل ًانيعم ءام اهنم عبنملاو
 تاراشإ قطن زمر كافو مهراكفأو مهرارسأ نم مهرودص يف جلتخا امب ملاعلاو

 تربكو تمظعو تسدقو تحبس نم اي «تاحراسلا لمنلا تاغل تايفخ

 عبس كئالم هتوربجو هع ماظعإ لاوقأ مادقأ لامك لامج لالجل تدجمو

 مويلا اذه يفو ةعمجلا هذه يفو رهشلا اذه يفو ماعلا اذه يف انلعجا كتاومس

 .هتيطعأف كلأسو ؛هتبجأف كاعد نمم كرابملا تقولا اذه يفو ةعاسلا هذه يفو
 اي داوج اي داوج اي كلضفب هتيندأ مالسلا راد كراد ىلإو «هتمحرف كيلإ عرضتو

 ىوقتلا لهأ تنأ كنإ هلهأ نحن امب انلباقت الو هلهأ تنأ امب انلماعو انيلع دج داوج

 نطاب اي رهاظ اي رخآ اي لوأ اي هللا اي هّللا اي هللا اي «نيمحارلا محرأ اي ةرفغملا لهأو
 الإ هلإ ال ماركإلاو لالجلا اذ اي يقاب اي عيدب اي يداه اي رون اي ميقم اي ميوق اي ميدق اي

 ل ل ا ع

 يضقت نأو ملستو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع يلصت نأ مهللا كلأسأ نيمحارلا
 نيملاعلا بر هلل دمحلاو هللا اي هّللا اي هللا اي انجئاوح
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 باتكلا اذهب قحلن عفنلل ًامامتإو

 نامألا نصح

 ناسنإلاو ناجلاو ناطيشلا نم

 هنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ا ل ما واكل حا

 4ِهَلآ َةَيْنَح ني اًعْيَصَتُت اًمِيَخ ٌمَتَْ ٍلَبَج َلَع َناَرمْلآ اه اَنِْرَأ رل»
 .(تارم ال)[7؟١ :رشحلا]

 وللا ةمظعو ؛وللا ٍةردقب سنإلاو نجلا ّنم يناري نم لك يل ٌمشخي َكلذك
 توربجو للا ءايربكو هللا ٍلامكو ءىّللا ٍلالجو هللا ٍةزعوا هللا ٍناطلسو

 نونكملا ٌرِسلاو ءمظعألا ميظعلا مسالابو فللا تايناعو:«ةللا ةاهسأو هللا

 .هللاب الإ َةَّوُك ال ُهّللا ءاش ام فلأ ٍفَلأِب, ءملطملا

 َنيِبئاخ نع ْمُهُدريو ؛يئادعأ ُلجلجي ًالالج كلالج نم يِنْمِبلأ مُهللا
 رك َّنِكلَو .ورئأ ََلَع ٌبِلاَع ُهَنأَو# ورمأ ىلع ُبلاغلا َوُه ْنَّم اي «َنيبولغم َنيئساخ

 اذه ام هني ٌسْنَح َنلقو نيد َنْدطَقَو ٌمبركَأ :هحار اَملَق 3 . ١[ هاف
 هس 2 هس ل

 ١ ل ني زل كب قنا د يزل يو كذبة هلل يال 6
 :ءارسإلا] © اَيِككت ١١١[ .(ًاثالث) ربكأ هللا

 نيك اب انما ول كن ذللا ناكتنو: ارفع هلا دمحلا وأ روك نع هللا
 .(ةرم ةئام )

 لالجلا اذ اي ًاريبك سانلا نّيعأ يفو ًاريغص يِنِيع يف يِسفن ينِرأ مهللا
 ام كماعنإو كِلوطو كبماركإو كلالجب ْمهللا كلأسأ ماعنإلاو ٍلوطلاو ماركإلاو

 ب كوكا انياطتخو كلو نم نلف زنا طب نورشع) (ٌدودو اي) ٌكْدول يِنَّلُهَوُي

 ينيب لّعِجاو ؛نيضرألا لهأو ٍتاومسلا لأ نم ؛َنيِعْمِجَأ ٌكِقلخ دنع ًايوبحم

١1 



 ناسنإلاو ناجلاو ناطيشلا نم نامألا نصح سس سس للا

 ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ (ًاثالث) ٌدودو اي طساب اي ءأطشَبو ًاَسنآو َةْدَوَم ْمُهَئيِبو

 يحلاب ينرضح نم ىلعو يسفن ىلع تنصحت ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميجرلا
 لوح ال فلأ فلأب ء ءوسلا مهنعو ينع تعفرو ًادبأ تومي ال يذلا مئادلا مويقلا

 .(ًاثالث) هّللاب الإ ةوق الو

 نم رجاف الو رب نهزواجي ال يئاللا تاكرابملا تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ
 .(اثالث) أربو أرذو قلخ ام رش

 . (ًاثالث) ةماهو ناطيش لك نم ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ

 و ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب
 .(اثالث) ميلعلا عيمسلا

 ةردق ال رذحنو فاخن امم عنام زرح وهو ربكألا قلاخلا هلإلا مسب

 . (ًاثالث) هتردق ماجلب همجلي قلاخلا ةردق عم قولخمل

 يتلا هّللا ةزعبو .عنتمم ءيش هيف سيل يذلا للاب ''”انيسمأ هللا مسب
 اهلك تينحلا ةئايضأبو «بجتحن عينملا هللا ناطلسبو ماضت الو مارت ال

 وأ نلعم لك رش نمو .ءنجلاو سنإلا نيطايش رش نمو ةسلابألا نم زئاع
 جرخيو ليللاب نمكيو ءراهنلاب نمكيو ليللاب جرخي ام رش نمو ءرسُم
 . راهنلاب

 .(ًاثالث) (ميجر ناطيش لك نم .ميلعلا عيمسلا للاب ذوعأ)
 موي كلدم جيب ِن نحل َنييملنعْلا بر هَل دمحلا حج جيلا رقكأ م ايزن+»

 ْمِهنلَع تْمصْنَأ تريلا لرص و لا كيررملا هدهأ وتس تاور دس بيدلأ

 .[ال-١ : ةحتافلا] < َنيلآَص أ الو مهْبلَع بوصْنمْلا ريع

© © © 

 ٍميحرلا نمحرلا هلا مسب

 واصلا نوميقيو بحلب نومي ل تل ىَدُه هذ ببال تكلا كِلَذ ملا
 م كم سم سر م حسم ل

 ما لأ امر تونز نينو ترفق مهفزر انو
 سات سوو

 : ةرقبلا] < نوحلفملا م كِل مهي نم :ىَدَه لع كيتو نونو

 .انحبصأ لوقن حابصلا ناك اذإو انيسمأ لوقن ءاسملا ناك اذإ )١(



 183 سس 7 نانإلاو ناجلاو ناطيشلا نم نامألا نصح

 00 كي سيال و ُهمْلَ اَمَو يؤ بم لََي هي اّإ هد عمم ىِْل د

 [؟5ه :ةرقبلا] © ميم أ نمل وهو اههطْفح موب الو ٌضْراْلاَو توست هس هتك

 4ريال اف لا اَلَو# :ىلاعت هلوق تارم / رركيو
1 

 4 اس مع سمس ل رع ع #2 وم 2

 0 م مم ها هَ 9 .٠ ال ءويلَسرَو -ويكو ءوكيلمو للأب نم روصْؤَمْلاَو وجر ّر ني ِهَلِإ لودأ اي آمي ُلوُسرل َّنَم م

 م .:--_ م رم 2 د كي هر سرا ش٠. 00 _ ويدما ملا ا داع مرو

 هلا فلكي ال ٌرِصَملا ككل نير تلت ارفع انعطأَو 0 0 0

 عار م رج ص ٍ آمر مَبتُك كو 01 رس ع

 يسسل لإ َدِاَوَت

 دع فعأَو «هب اَنأ ةَفاط اَلاَم نلمح اَلَو ان اق ني كي ل َلَع ٌمَتَأ اتم كارت ءإ امَلَع ْلِمْحَت

 [؟85١ 2.588 :ةرقبلا] * ص ” ولا لعارشنأَت دلع نأ تعاون مك

 لآ وه الإ هلإ ال ْْسَقلاِب اب 6 ثق اذ ةكِهَلَلاَو وه اّلإ هلإ ل مّن ا
 ٍةَنِس يف َضْرَأْلاَو ٍتوَْمَّسلَأ َّقَلَخ ى 71 در كرإ # ١8[ :نارمع لآ] 4 ْميكَحَأ

 ل راب َلِيأ دن يشل لع كرس و رق
 اًعَبَع ُكقلَح اَمَّنأ مش َرسَيَحفأ > 45 . فارعألا] 4 ينل تردد 1ع يال كالا 1دلأ

 َ َمَم عدي نمو ٍرركحلأ شرم بر َرُه الإ هك هل قنصل كِمْلأ هلأ لدعَتم نوح ال اَنْ آو
 زفغأ تر لقو نورك حلفي ال مَنإ دور َدنِع ُمباَسِح اَمّنَِف وب مل نهرب ال َرَحلَ اًهَنلِإ ِهَّنأ
 104-5 2201 هم

 .(ًاثالث) ١١6 - ١١8[ :نونمؤملا] 4 َنِمّيلأ ٌرْبَح تو ْرَحْيَأَ

 اَبَو ٍضزألاو توسل بر ٌدِمل كهل ّنِإ [كو ِبَيِئلاَك اني ِتْرجَبلاَك اًنَص ِتّقتَملَو »
 ا اسم يكيكلا ب ايدل همر قرأ ٌبرَواَمِ

 مال 2 هوم 00

 #« تما معن ةَملتملا فليح ْنماَّلِإ كيو ُتاَدَ مط اوُحُم بناج لك نم َنوُهَدفيو لغألا

 .(ًاثالث) ١ ٠١[ :تافاصلا]
 5 له مم مع 6م م 2 يع م ءض لم سمار وو

 نم ّبَصُي ران نّم ب ل ل و

 الك ريد نعم مَ ةوْلاَو مور فام و هي ميلك مم فوت
 0 ع سم هرج دف

 --084 ها 4 نر َدعةوراَج اثبوأ عَ باني اوحججرخ



 ناسنإلاو ناجلاو ناطيشلا نم نامألا نصح سس ل لااا ا

 4 ٍترلا ُثاَدَع ْمَلَو مَهَج ُباَدَع َرَْبَم اب ل مم ٍبتيؤكأو نيل او نا ثإ»
 .(ًاثالث) ٠[ : جوربلا]

 [1717 :ةرقبلا] 4 ٍراَثلأَنيَنيِجرَصي مُهاَمَو مَع ٍتَرَسَح مهمل هنأ موي َكيَدَك »
 .(اثالث)

 .(تارم ا/) [/8 :ءاسنلا] 4 وَدَيَتُم جوي ب يف مك وو ثمل كك ردي أونوكَت اَمتْيَأ »

 ذتألا كفيل ةيذَ نايس اهي ل لح لع زال هر ولم

 نمي وه َوَدَهَشلاَو بعل ُمِيَع وهال هكإ ال ىِرلأ هم وم ترمي مهل سيان اجيت
 داتا ُديِرَصْلا نيم ولا ملل ش ودل كيل َرُهاَلِإهلِإ آل هلا هم 00 ُدِصَيل

 حيض ئسحْلا ُءآَمسدَلا هَ هل ٌدْوَصَمْلا راب ُقِيَحْلآ َُ 0 00 كتم

 (ًاثالث)[؟5 - 5١ :رشحلا] ] 4 ٌرِيكْلك ُريِعْلا َوْهَو ٍضراَلاَ ِتوْمَّسلا فام مل

 درا لإ ده ابجي اناره اع اَنِإ أوُلاَعه نبل نم رقت َممَتس ُهَنَأ َلِإ ىبوأ لق »

 .( ل : نجلا] © الو الو بمص َدَتغَأ اماني ُدَج لَن منو اع آر كرف و

 « دحأ اوفك مل نكي ْمَلَو دَلوُي َمَلَو ذلكب مل ُدَمسَصأ 0

 ماع

 هب اًنماََف

 ِتَمدَعَنلا رس نِمَو ّبَهَو اَذِإ ٍقِساَع رش نمو َقَلَح اَم رس نِم ٍقلَمْلا برب ٌدوعَأ لق#

 (ًاثالث) [0 ١ :قلفلا] 4 َدَسَح اَوِإ دِياَح َرَس نمّوِدَعْمْلا ف

 ىلا ساحل نياَوْسَوْلا رس ني سال هدَلِإ سائلا كلم نساك بري دوُعأ لُق»
 (ًاثالث) [7 سانلا] # ساَسنلأَو ٍَةَئِجْلأ ّنِم سياّتلآ ٍروُدُص ف ٌسوْسَوُي



 01000000 باتكلا ةبطخ

 0 ا ل ما سوك كم نو قم ةمدقملا

 1 ا و ولو قط وادا عجم ةلمسبلا ءاعد

 1 وسم برع ظفحلا تايآ

 ان ةيافكلا تايآ

 ١6 .... فاقلا رس ىلع ةلمتشملا رشعلا تايآلا

 1000001 فاقلا رس ءاعد

 وما رااح كوسا سرحلا تايا

 00 ليكولا معنو هللا انبسح نوصح
 11 و يوونلا مامإلا بزح

 1 ءايلوألا ةنج ءاعد

 1000 يلع مامإلا انديسل ةزعلا بزح

 77 .. ريبكلا ىعافرلا دمحأ ديلل ةسارحلا ءاعد

 ال يعافرلا دمحأ يديسل ةمعنلا ظفح بزح

 17 م ىعافرلا دمحأ يديسل حوتفلا برج

 00000 ىعافرلا دمحأ يديسل صاخ ءاعد

 7١ يعافرلا دمحأ مامإلا يديسل نصحلا بزح

 ١ .. يعافرلا دمحأ مامإلا يديسل رتسلا بزح

 00 يبوكابلا ىبحي يديسل راتسلا تبترح

 ا يناليجلا رداقلا دبع يديسل ةلالجلا ءاعد

 "0 يولعلا هيقفاب دمحأ نب خيش بيبحلا بزح
 نيز بيبحلا نب دمحم بييحلا درو

 107 م يرلعاب طيمم نبا

 78..... يقوسدلا ميهاربإ يديسل ريبكلا بزحلا

 1 يقوسدلل ريغصلا بزحلا

 ركب يبأ خيشلا نبا نيسح بيبحلل نيصحت
 ا كابا

 .... ليجع نب ىسوم نب دمحأ خيشلا درو
 1510011311015 مدقملا هيقفلا انديس ءاعد

 ةلمثث يولعاب ملاس نب ركب يبأ خيشلا درو

 2ظ*5ش فلسلا ضعب نع ميظع نيصحت

 يبأ نب يلع مامإلا نع ميظع نيصحت

 0 بلاط

 دبع نب لهس بيبحلا بطقلا مامإلا بزح
 00 ؛ ليللا لمج» نسحاب هللا

 ... ءادجتسالا بزح

 2 ىلعألا رودلا

 هوققعناوو جرفلا ءاعد

 ةملمثثرثو ظفحلا ءاعد

 ا ا ا هقوا بتاورلا دعب أرقي نيصحت

 نب ركب يبأ خيشلا مامإلا درو نم تانيصحت

 ا يردبلا دمج يديسل ريبكلا تزحلا

 5 يردبلا ليج يديل ريغصلا بزحلا

 . يناجيتلا سابعلا يبأ خيشلل رصنلا بزح
 . يناجيتلا دمحأ خبشلا مامإلل ةلالجلا ةوعد

 2001700 نيفراعلا ضعب نع عماج نيصحت

 فسوي نب دمحم مامإلل ميظع نيصحت
 0 ينسونبلا

 ع ا 6ع هل نيدلا ييحم خيشلل نيصحت

 2011 نادوساب خيشلل ميظع نيصحت

 دمحم نب خي نبا



 تايوتحملا سرهف ب سس سس للا

 هللا دبع بييحلا مامإلل رصنلاو حتفلا بزح مشاه نب يلع نب ناخيش بيبحلا بزح
 11 ا ل لوا دادحلا يرلع نبا فاقسلا مشاه نب دمحم نب خيش نبا

 ا يليجلل ريمدتلا ا يولعاب
 6 للا ا اس ا ا يفيسلا بزح دمحأ بيبحلل كرايملا بزحلا

 ...١١١ ينرقلا سيوأل بوسنملا ينغملا بزح 000 0 راضحملا دمحم نبا

 1 يلازغلا مامإلا برح دمحم ديسل رونلاو ةكربلا بزح

 0000111 نامالا ترهع | 71 ا يشبحلا سورديع نبا

 هّللاب فراعلل هريغو مرنلا دنع أرقي نيصحت ||[ ىبحي نب ليفع مامإلل ميظع نيصحت
 11 يرصملا ناوضر نسح خيشلا 1/6 ا مر نمؤملا حالم

 هّللاب فراعلل عفان هجوتو عماج نيصحت 0/6 ا فلسلا ضعب نع ميظع نيصحت

 1 يرصملا ناوضر نسح خيشلا ةلمجل لماش عماج ميظع نيصحت
 #١ نجلا درطو رحلا لاطبإل ةذاعتسا ا 0 تانيصحتلا نم

 نيطايشلاو ةرحسلا رش نم نمألل تاجتح 1 نيدياعلا نيز يلع مامؤلل رصنلا ءاعد

 1١ ا نجلاو ةملظلاو يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل سمطلا بزح
 نحملاو ركملاو ودعلا عقدل باجحا | | 44 000000000000000. ةرس نيذق

 10100000000 لوغلاو تافآلاو 84 .. يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل سمطلا بزح
 تيوركتلاو راهتلاو يللا قرارطل تاجح 00 يلذاشلا نسحلا يبأل ةظيفحلا بزح

 ا ةئييخلا دونجلاو 41 . يلذاشلا نسحلا يبأ يديسل ةلالجلا بزح
 ضارمألاو نجلاو نيلإلا رد مقدل بانيت محلب ياداتلا نسحلا يبأ يديسل ةيافكلا بزح

 111 ل ردصلا قيضو 5 يت اح

 ةرصنلاو ةبيهلاو لوبقلاو نيعلل باجح 1 00 0 3 1

 0 فاطلألاو نمألاو ا
 47 .. يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل ءافخإلا بزح

 0 0 7 8 .. يلذاشلا ئحلا يبأ مامإلل فطللا بزح ١١7 تيرافعلاو نيطايشلا نويعلل ساجح 2 1 1
 ”".. نجلا )الا ء.عأ مف ميظع -ريصحت 0 2

 نسحلا يبأ مامإلا يديسل ربلا بزح
 ١ 9 0 نيع 6 5 5

 ١18 نجلا درطل أرقي يباحصلا ةناجد يبأل ءاعد
 1 ا ىلذاشلا
 1ع اهريغو نيعلل عفان ميظع نيصحت م يناجيتلا مامإلل رجزلا بزح

 111 ل ا م ومنكم نيصحتو ءاعد ا سي ةروس دعب أرقي ءاعدلا اذه

 1 ا لاا مهم نيصحتو ءاعد هللا دبع تيحلا مامإلل رصنلا بزح

 ناسنإلاو ناجلاو ناطيشلا نم نامألا نصح | 0. ل0 دادحلا يولع نبا
 حلاص خيشلا يديس ىلاعت هللاب فراعلل هللا دبع بيبحلا مامإلل فطللا ءاعد

 ااا 0 يرفعجلا "١م دادحلا يولع نبا


